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Jennewein K., Grenzüberschreitende Sitzverlegung einer deutschen GmbH nach Österreich, Der 

Gesellschafter 4/2016, s. 277 

Haritz D., von Wolff B., Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrechts. - Zum Entwurf eines 

Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, GmbHR 2006, s. 340-345 



XXX 

Hirte H., Die „Große GmbH-Reform” – Ein Überblick über das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-

Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG), NZG 20/2008, s. 761-766 

Hoffmann J., w: Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts Band 6, Internationales Gesellschaftsrecht, 

Grenzüberschreitende Umwandlungen, Monachium 2013 

Horn N., Deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht und die EuGH-Rechtsprechung zur 

Niederlassungsfreiheit – Inspire Art, NJW 13/2004, s. 893-901 
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Wprowadzenie  

Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki transgranicznej mobilności spółek 

kapitałowych w prawie unijnym oraz polskim. Chociaż mobilność spółek była wielokrotnie 

przedmiotem opracowań w literaturze zagranicznej i polskiej, określić ją należy jako ciągle 

rozwijający się fenomen determinowany przez nowe inicjatywy ustawodawcze na szczeblu 

unijnym i krajowym, orzecznictwo sądów oraz przede wszystkim praktykę rynku. Jednocześnie 

temat ten pozostaje na tyle złożony i angażujący różne dziedziny prawa, że na obecnym etapie 

wiedzy za zadanie samo w sobie uznać trzeba poczynienie uwag porządkujących  

i wyjaśniających. Z tych względów zbadanie mobilności spółek w formie monograficznej 

wydaje się być w pełni uzasadnione. Celem tej monografii jest opisanie i wyjaśnienie zagadnień 

spornych związanych z transgraniczną mobilnością spółek, a przez to zwiększenie poziomu 

aktualnego stanu wiedzy w obszarze tej materii. 

Zjawisko transgranicznej mobilności spółek, tak jak jest ono najczęściej rozumiane  

w literaturze przedmiotu, dotyczy zdolności zorganizowanych podmiotów gospodarczych,  

po pierwsze, do rozprzestrzeniania swojej działalności lub zmiany miejsca jej wykonywania 

(mobilność fizyczna), po drugie, do wyboru i zmiany prawa właściwego dla oceny stosunków 

prawnych obowiązujących w danej spółce – lex societatis (mobilność prawna). Zdaniem  

K. Hopta, „corporate mobility stanowi o istocie unijnego rynku wewnętrznego” i „[n]ależy 

uczynić wszystko, aby wzmacniać to zjawisko dla rozwoju przedsiębiorczości oraz efektywnej 

konkurencji”.1 Mobilność spółek pozwala z jednej strony na obniżenie kosztów działalności 

danej spółki, a z drugiej niesie za sobą ryzyko pokrzywdzenia interesariuszy spółki, takich jak 

akcjonariusze mniejszościowi, wierzyciele lub pracownicy. O doniosłości tej problematyki 

może świadczyć ożywiona dyskusja naukowa w Europie, prace nad nowymi regulacjami 

podejmowane przez instytucje unijne (KE oraz Parlament UE), orzecznictwo TS, a przede 

wszystkim praktyka gospodarcza w Polsce i Europie. Wszystkie te kwestie zostaną omówione 

szczegółowo w dalszej części pracy, przy czym już w tym miejscu warto wskazać za C. Behme, 

że orzeczenia TS takie jak w sprawach Überseering (C-208/00), Inspire Art (C-167/01), Sevic 

Systems (C-411/03) i Cartesio (C-210/06), a więc rozstrzygnięcia kluczowe dla określania 

                                                 

1 “Corporate mobility is the very essence of the internal market. We should do everything to promote it for the 

sake of entrepreneurial freedom as well as for the healthy effects of competition”. Zob. K. Hopt, w: The European 

Company Law Action Plan Revisited, K. Geens, K. Hopt (red.), Leuven 2010, s. 18. 
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granic mobilności spółek w Europie, znajdują się wśród 25 najczęściej komentowanych 

wyroków Trybunału Sprawiedliwości w XXI w.2 

Poszczególne kwestie związane z mobilnością spółek doczekały się licznych 

publikacji w literaturze zagranicznej i polskiej. Paradoksalnie podstawowym problemem 

związanym z opisem i wyjaśnieniem tego zjawiska jest nadmiar wypowiedzi doktryny 

prawniczej i ekonomicznej. Chociaż często dyskurs w ramach omawianego zagadnienia 

ogniskuje się wokół tych samych kwestii, to jednak z uwagi na różnice pojęciowe lub odmienny 

punkt widzenia danego problemu nie sposób uznać, że wszystkie problemy związane  

z mobilnością spółek zostały ostatecznie rozstrzygnięte.3 Publikacje i wypowiedzi prawnicze 

w tym obszarze skupiają się w dużej mierze na dogmatycznej analizie unormowań unijnych  

i polskich (lub poszczególnych państw członkowskich), a także analizie konkretnych orzeczeń 

sądowych z perspektywy różnych gałęzi prawa, a w szczególności prawa spółek, podatkowego 

i reguł kolizyjnych. Ze względu na dynamikę zdarzeń część wiedzy na temat mobilności spółek 

relatywnie szybko ulega dezaktualizacji, co wzmacnia potrzebę podejmowania bieżących 

badań celem wyjaśnienia nowych zjawisk lub spojrzenia na zaszłe zdarzenia na nowo. 

Duża część operacji stanowiących przejaw mobilności spółek, w szczególności tych 

skutkujących reinkorporacją podmiotu, prowadzić może do istotnych zmian w strukturze 

wewnętrznej spółki oraz jej relacji z otoczeniem. Skłania to legislatorów poszczególnych 

państw do ustanowienia szczególnych ram prawnych modelujących możliwość 

międzyjurysdykcyjnej migracji spółek. Prawne zagadnienia związane z tematyką mobilności 

spółek obejmują przede wszystkim regulacje takich dziedzin prawa jak: prawo spółek, prawo 

prywatne międzynarodowe, prawo gospodarcze UE, prawo podatkowe. Celowe również 

wydaje się odwołanie do rozwiązań przyjętych w państwach, którym znany jest problem 

mobilności spółek, jak np. USA oraz Kanada. Jednocześnie wyjaśnienie tego zjawiska wymaga 

znajomości i uwzględnienia polityk gospodarczych państw członkowskich UE, ekonomicznych 

podstaw integracji europejskiej, w tym podstaw utworzenia jednolitego rynku UE (np. teoria 

                                                 

2 Zob. C. Behme, Rechtsformwahrende Sitzverlegung und Formwechsel von Gesellschaften über die Grenze, 

Tübingen 2015, s. 1. 
3 Znamienitym przykładem tego jest wypowiedź Rzecznik Generalny J. Kokott w sprawie Polbud (C-106/16) 

przed TS, która ironicznie stwierdziła, że „sprawa stanowić więc będzie uzupełnienie szeregu dobrze znanych 

wyroków Trybunału w sprawie transgranicznej mobilności spółek. Wydaje się bowiem, że niewiele jest obszarów 

prawa Unii, które rozpalały emocje w doktrynie w porównywalny sposób i były podobnie intensywnie zgłębiane. 

Cytując Karla Valentina, zważywszy na imponującą liczbę opracowań na ten temat: Wszystko zostało już 

powiedziane, ale nie przez wszystkich”. Jak się później okazało, opinia sformułowana przez Rzecznik Generalny 

co do jednego z kluczowych pytań zadanych przez polski SN została odrzucona przez TS. 
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przewagi komparatywnej), a także nowej ekonomii instytucjonalnej (np. teoria kosztów 

transakcyjnych).  

Opracowanie zmierza do rozwiązania następujących problemów badawczych: 

− definicja mobilności spółek kapitałowych i terminów powiązanych  

z tą problematyką, w tym przejawów mobilności spółek kapitałowych;  

− występowanie mobilności spółek kapitałowych w ujęciu historycznym  

i czynników decydujących o istnieniu tego zjawiska; 

− aktualne podejście do zjawiska mobilności spółek z perspektywy prawnej  

i ekonomicznej koncepcji spółki kapitałowej; 

− wykorzystanie mobilności spółek na jednolitym rynku unijnym przez spółki 

kapitałowe na przestrzeni lat 2000-2018 i jej wpływ na regulacje prawne państw 

członkowskich UE; 

− zagrożenia związane z mobilnością spółek i rodzaje strategii jurydycznych 

służących ograniczeniu nieprawidłowości towarzyszących temu zjawisku; 

wskazanie warunków skuteczności tych strategii; 

− wpływ prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na rozwój 

mobilności spółek kapitałowych na jednolitym rynku unijnym; 

− rodzaje działań podejmowanych przez instytucje unijne w związku  

z mobilnością spółek kapitałowych; 

− polskie unormowania mobilności spółek kapitałowych i ich skuteczność  

z perspektywy ochrony polskich interesariuszy. 

Wychodząc z założenia, że prawo oraz prawidłowo działające instytucje publiczne  

i prywatne determinują wzrost gospodarczy oraz wysoki poziom ochrony inwestorów  

i wierzycieli w relacji ze spółkami, co przekłada się na wzrost inwestycji4, niniejsze 

opracowanie oparte jest na następujących hipotezach badawczych: 

− z uwagi na znaczenie nadawane pojęciu mobilności w różnych dziedzinach 

wiedzy mobilność spółek kapitałowych nie powinna być łączona tylko  

z fizycznym przemieszczeniem określonych elementów, ale także oznaczać 

„zmianę samą w sobie”; 

                                                 

4 Zob. R. La Porta, F. Lopez de Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny, Law and Finance, JPE 6/1998, s. 1113-1155; 

S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez de Silanes. A. Shleifer, The Law and Economics of Self-Dealing, J. Financial 

Econ. 3/2008, s. 430-465; zob. jednak tezy o braku jednoznacznych danych w tym zakresie: S. Deakin, P. Sarkar, 

M. Siems, Is There a Relationship Between Shareholder Protection and Stock Market Development?; publikacja 

dostępna na stronie: https://ssrn.com/abstract=2789533 (dostęp: 7.7.2018). 

https://ssrn.com/abstract=2789533
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− mobilność spółek stanowiła istotny czynnik dla rozwoju prawa spółek  

w Europie i USA na przestrzeni ostatnich 400 lat; 

− założenie, że prawo jest produktem państwa, a w rezultacie istnieje popyt  

i podaż na tego rodzaju „produkt”, ma charakter redukcjonistyczny i opiera się 

na obalalnym założeniu, że wyłącznym celem państwa jest maksymalizacja 

dochodów budżetowych; założenie to pomija inne cele jakimi kierować się mogą 

organy i instytucje państwowe, w szczególności w modelu tzw. państwa 

opiekuńczego (ang. welfare state); 

− w związku z brakiem odpowiednich bodźców w UE nie doszło do zaistnienia 

rozwiniętej formy konkurencji regulacyjnej polegającej na rywalizacji państw  

o uzyskanie statusu miejsca inkorporacji spółek kapitałowych; 

− powstanie zjawiska mobilności spółek w UE jest w dużej mierze skutkiem 

działalności orzeczniczej TS, która ze względu na swój negatywny charakter 

(znoszenie barier dla funkcjonowania jednolitego rynku) przyczyniła się do 

rozwoju działalności transgranicznej i równocześnie do obniżenia standardów 

ochrony interesariuszy spółki (wspólników mniejszościowych, wierzycieli, 

pracowników); 

− polskie regulacje prawne nie są przystosowane do zjawisk związanych  

z mobilnością spółek, co negatywnie oddziałuje na zdolność spółek do 

prowadzenia działalności na gruncie transgranicznym oraz zagraża interesom 

podmiotów związanych z funkcjonowaniem spółek, w tym Skarbowi Państwa 

poprzez obniżenie dochodów podatkowych. 

Metodyka przeprowadzonych badań została oparta o typowe metody wykorzystywane 

w naukach prawnych. Główna część pracy opiera się zatem na wykorzystaniu metody 

dogmatycznej związanej z analizą przepisów prawnych oraz metody ekonomicznej. W celu 

pełnego przedstawienia opisywanych zagadnień uzupełniająco posłużono się także metodą 

historyczną oraz metodą funkcjonalnej komparatystyki prawniczej. W sposób bardziej 

szczegółowo przedstawione metody zostały wykorzystane w następujący sposób: 

− metoda dogmatyczna – jej wykorzystanie służy szczegółowej prezentacji norm 

prawnych i ich interpretacji związanych z mobilnością spółek kapitałowych; 

normy wynikające z aktów prawnych i orzeczniczych poddane zostaną analizie, 

a więc rozłożeniu na konkretne przesłanki ich zastosowania, aby następnie 

dokonać ich syntezy w celu przedstawienia strategii podejmowanych przez 
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prawodawców i sędziów w praktyce; sposób wykładni prawa będzie miał 

charakter dynamiczny, a więc w mniejszym stopniu uwzględnione zostaną 

aspekty historyczne w odnalezieniu treści norm; dzięki temu w większym 

stopniu zrealizowany zostanie cel nadania prawu znaczenia odpowiedniego dla 

ciągle zmieniających się warunków życia społecznego i gospodarczego; w tym 

obrębie niezbędne będzie również posłużenie się metodą analizy i krytyki 

piśmiennictwa oraz orzecznictwa w celu poznania przedstawionych interpretacji 

norm prawnych oraz oceny ich prawidłowości;  

− metoda statystyczna – na potrzeby pracy dokonano analizy danych i opisano 

skalę wykorzystywania instrumentów mobilności spółek na obszarze Unii 

Europejskiej; zebrane zostały dane na temat funkcjonowania w Polsce 

oddziałów spółek zagranicznych, ilości i miejsc inkorporowania spółek 

europejskich (SE) oraz skali zjawiska transgranicznych połączeń spółek; dane  

i wnioski z nich płynące pozwolą poznać znaczenie mobilności spółek 

kapitałowych dla rozwoju jednolitego rynku i europejskiego prawa spółek; 

podczas prezentacji wyników analiz empirycznych wykorzystano narzędzia 

statystyki opisowej; 

− metoda ekonomiczna – w celu dokonania pełnego opisu badanych instytucji 

wykorzystano także podejście ekonomiczne; w pierwszej kolejności dokonano 

przeglądu ekonomicznej oraz prawnej literatury poświęconej mobilności spółek 

i towarzyszącej temu zjawisku konkurencji regulacyjnej; następnie przejawy 

mobilności zostały poddane analizie z perspektywy podmiotów biorących  

w nich udział i zagrożeń związanych z wykorzystaniem mobilności; w końcu 

uzyskane wyniki analizy ekonomicznej zostały zestawione z analizą unijnych  

i polskich norm prawnych; metoda ta służy wypracowaniu reguł podejmowania 

decyzji w skomplikowanych sytuacjach związanych z mobilnością spółek;  

w szczególności chodzi tutaj o zastosowanie funkcjonalnego spojrzenia na 

prawo poprzez strategiczne spojrzenie na regulacje prawne – modelowanie 

(nakierowanie) zachowań ludzi poprzez odpowiednie bodźce; podejście to 

zakłada, że tworzenie prawa nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem 

rozwiązywania konfliktów międzyludzkich; 

− metoda historyczna – metoda ta została wykorzystana w celu 

scharakteryzowania ewolucji instytucji spółki kapitałowej ze szczególnym 

uwzględnieniem zdarzeń, które stanowiły lub przypominały przejawy 
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mobilności spółek na przestrzeni ostatnich 4 tys. lat; szczególna uwaga została 

jednak poświęcona rozwojowi spółki kapitałowej w XVII i XIX w. w Europie 

oraz w Stanach Zjednoczonych; 

− metoda komparatystyki funkcjonalnej5 – w pracy przedstawione zostały 

rozwiązania innych federacyjnych systemów prawnych (USA i Kanada) oraz 

wybranych państw UE w zakresie mobilności spółek z perspektywy tego, jak 

państwa te odnoszą się do szans i zagrożeń związanych z omawianym 

zjawiskiem. 

Praca składa się z trzech głównych części, które podzielone zostały na siedem 

rozdziałów. Pierwszy rozdział ma na celu wyjaśnienie wątpliwości terminologicznych oraz 

przedstawienie definicji kluczowych pojęć, które będą wykorzystywane w dalszej części pracy. 

Rozdział drugi przedstawia instytucję spółki kapitałowej w ujęciu prawno-ekonomicznym oraz 

konsekwencje z tego płynące dla mobilności spółek. Następny rozdział obejmuje prezentację 

w ujęciu historycznym zdarzeń, stanowiących przykłady mobilności spółek. Rozdział czwarty 

stanowi odniesienie do ekonomicznych podstaw mobilności spółek oraz następstw 

dopuszczenia migracji spółek, w tym w szczególności możliwości wystąpienia zjawiska 

konkurencji regulacyjnej (regulatory competition). Ponadto w tym rozdziale zawarty jest opis 

dotychczas przeprowadzonych w nauce oraz wykonanych przez autora badań empirycznych na 

temat przejawów mobilności spółek na obszarze UE. Na koniec przedstawione zostały ogólne 

rozważania na temat zagrożeń wiążących się z mobilnością spółek dla ich interesariuszy. 

Druga część opracowania (rozdział V) poświęcona została szerokiej analizie 

ustawodawstwa UE oraz orzecznictwa TS tworzących razem ramy prawne dla mobilności 

spółek kapitałowych na jednolitym rynku. Kolejna część (rozdziały VI i VII) obejmuje z kolei 

omówienie warunków mobilności spółek kapitałowych w Polsce. Zostały tu przedstawione 

kwestie związane z pojęciem siedziby spółki na gruncie materialnego prawa spółek,  

a następnie zawarto rozważania na temat treści norm prawa prywatnego międzynarodowego  

w zakresie wyznaczania prawa właściwego dla spółek – lex societatis. Przedmiotowa analiza 

uwzględnia także transgraniczne łączenia spółek kapitałowych, przeniesienie siedziby spółki 

europejskiej oraz transgraniczne przekształcenie spółki kapitałowej.  

Z racji tego, że prowadzenie działalności gospodarczej jest dynamicznym 

przedsięwzięciem, istotne staje się również elastyczne przechodzenie na przestrzeni czasu  

z jednej formy działalności w inną oraz dostosowywanie się do aktualnych warunków 

                                                 

5 Zob. na ten temat przede wszystkim M. Siems, Comparative Law, Cambridge 2014. 
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ekonomicznych. Wymóg zapewnienia konkurencyjności i efektywności biznesu może także 

powodować konieczność dokonania zmian o charakterze szerszym, wykraczającym poza 

strukturę jednego przedsiębiorstwa, co będzie wiązało się chociażby z potrzebą połączenia  

z innymi podmiotami lub ich przejęcia, a także w niektórych sytuacjach podziału danej 

struktury w celu optymalizacji działalności. 

Transgraniczna mobilność spółek odpowiada na potrzebę przeprowadzania 

fundamentalnych zmian w zakresie reguł funkcjonowania zorganizowanych podmiotów 

gospodarczych. Ze względu na daleko idące konsekwencje przejawów mobilności niezbędna 

jest interwencja ustawodawcy lub wzmocnione współdziałanie poszczególnych państw  

w zakresie ochrony interesów niektórych grup podmiotów – interesariuszy. Istotne jest to, aby 

osiągnięta w ten sposób została odpowiednia równowaga ekonomiczna i społeczna. 

Niniejsza praca stanowi próbę uporządkowania w polskiej doktrynie prawniczej 

problematyki transgranicznej mobilności spółek kapitałowych w Unii Europejskiej.  

Już z samego założenia ograniczona jest ona do instytucji spółek kapitałowych, a zatem nie 

uwzględnia spółek osobowych. Pomimo doniosłości prawnej i praktycznej problematyki 

mobilności spółek osobowych uwzględnienie wszystkich typów spółek oraz konsekwencji 

wynikających z ich różnic w zakresie mobilności nie byłoby bowiem możliwe na gruncie jednej 

monografii.  

Praca powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia omawianych zjawisk, 

stanowiąc również przyczynek do dalszych badań nad mobilnością spółek. 
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Uwagi ogólne na temat transgranicznej mobilności spółek kapitałowych  

z perspektywy nauki prawa i ekonomii 
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Rozdział I 

 

Wprowadzenie do problematyki mobilności spółek kapitałowych  

– zagadnienia pojęciowe 

 

 

1. Pojęcie mobilności – uwagi ogólne 

Mobilność spółek kapitałowych jest podstawowym pojęciem wykorzystywanym  

w niniejszym opracowaniu, dlatego konieczne jest jego wyjaśnienie już na wstępie. Termin ten 

nie występuje w języku prawnym, a także nie jest powszechnie używany w polskiej doktrynie 

prawniczej,6 przy czym nawet wówczas, gdy jest stosowany, nie towarzyszy temu precyzyjne 

określenia jego znaczenia.7 Podobna prawidłowość występuje w literaturze międzynarodowej 

(ang. corporate mobility; niem. Mobilität von Gesellschaften; wł. la mobilità delle societa).8  

W zdecydowanej większości przypadków przedmiotowe pojęcie traktowane jest jako  

zbiorcze i bliżej niedefiniowane oznaczenie zdarzeń (procesów) umożliwiających spółce 

funkcjonowanie w ramach różnych jurysdykcji. Do rzadkości należą natomiast publikacje,  

w których przedstawiona została jakakolwiek definicja tego, czym właściwie jest mobilność 

spółek.9 

Zgodnie z najbardziej popularnym i jednocześnie najszerszym znaczeniem 

nadawanym analizowanemu pojęciu mobilność spółek kapitałowych to zdolność tych spółek 

do podjęcia określonych działań w wymiarze transgranicznym. Wśród wskazanych działań 

można wyróżnić, po pierwsze, działania prowadzące do zmiany prawa właściwego 

znajdującego zastosowanie do spółki (lex societatis), a więc norm regulujących utworzenie, 

funkcjonowanie i rozwiązanie danej spółki, które równocześnie nie powinny prowadzić  

                                                 

6 Wskazany tu język prawny i prawniczy stanowią odmianę języka. Ten pierwszy odnosi się do języka, w którym 

formułowane są akty prawne. Z kolei języka prawniczego używa się głównie do tworzenia sformułowań  

o normach prawnych. Zob. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2006, s. 18.  
7 Zob. szczegółowo poniżej Rozdział I.2. 
8 Zob. przykładowo: E. Wymeersch, Is a Directive on Corporate Mobility Needed?, EBOR 8/2007, s. 161; W.G. 

Ringe, Corporate mobility in the European Union—a flash in the pan? An empirical study on the success of 

lawmaking and regulatory competition, ECFR 2/2013, s. 230–267; I-M. Mörsdorf-Schulte, Grenzüberschreitende 

Mobilität von Gesellschaften in der EU nach dem Vale-Urteil des EuGH, Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht 

2/2014, s. 117-128; A. Frank, Formwechsel im Binnenmarkt, Tübingen 2016, s. 3; F. Pernazza, La mobilita` delle 

societa` in Europa da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobiles, Diritto del commercio internazionale 2015, s. 439-

479. 
9 Zob. A. Frank, Formwechsel…, s. 3. 
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do utraty jej podmiotowości prawnej (ang. legal mobility). Po drugie, mobilność może wyrażać 

się w możliwości przeniesienia określonych składników majątkowych danej spółki kapitałowej 

lub jej elementów organizacyjnych, np. miejsca podejmowania decyzji przez zarząd (ang. 

phisical mobility). Wprawdzie przeniesienie może powodować określone skutki prawne,  jak 

chociażby zmianę domicylu podatkowego, jednak nie powinno ono oddziaływać bezpośrednio 

na ramy prawne (prawo właściwe) spółki jako odrębnego podmiotu prawnego.10 Podobnie  

w tym zakresie wypowiada się A. Frank, który uznaje mobilność spółek w UE za „zdolność 

spółki do organizowania swoich prawnych i gospodarczych relacji bez przeszkód i ograniczeń 

ze strony państw członkowskich”.11 Ponadto E. Ferran, poza wykorzystywaniem pojęcia 

mobilności do analizy dogmatycznej, stwierdza, że w ujęciu mikroekonomicznym mobilność 

danej spółki stanowi element strategii przedsiębiorstwa nakierowanej na obniżenie kosztów 

operacyjnych i organizacyjnych.12 

Warto zwrócić uwagę, że omawiane tu pojęcie pojawia się najczęściej w kontekście 

harmonizacji prawa spółek w obrębie transgranicznych procesów restrukturyzacyjnych (niem. 

Umwandlungen), tj. transgranicznych łączeń (ang. mergers; niem. Verschmelzungen, 

podziałów (ang. division; niem. Spaltungen) i przekształceń (ang. conversion, niem. 

Formwechsel). Podnoszone były także postulaty, aby powstała specjalna dyrektywa, która 

miałaby kompleksowo regulować tę problematykę, przyjmując nazwę dyrektywy w sprawie 

mobilności spółek (Cross-Border Mobility Directive).13 

Zanim przeprowadzona zostanie bardziej wnikliwa analiza pojęcia mobilności spółek 

kapitałowych oraz jego możliwego zastosowania w języku prawnym i prawniczym, warto 

przedstawić w sposób syntetyczny, jakie znaczenie ma pojęcie mobilności w języku 

potocznym, w nauce ekonomii oraz socjologii. Nie ulega przy tym wątpliwości, że odwołanie 

się do innych dziedzin pozwoli wyłącznie na wyjaśnienie terminu „mobilność”. Natomiast 

charakterystyka „spółki kapitałowej” pozostaje domeną nauki prawa. 

Samo pojęcie mobilności przez przeciętnego użytkownika języka polskiego kojarzone 

jest z charakterystyką przedmiotu lub osoby jako takich, które dają się z łatwością poruszać, 

                                                 

10 Podział na mobilność prawną i fizyczyną został zaproponowany przez O. Mörsdorfa w: O. Mörsdorf, The legal 

mobility of companies within the European Union through cross-border conversion, CML Rev. 2/2012, s. 630. 
11 Zob. A. Frank, Formwechsel…, s. 3. 
12 E. Ferran, Corporate Mobility and Company Law, The Modern Law Review 2016, nr 5, s. 830. 
13 Propozycja ta padła z ust J. Schmidt podczas wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego w dniu 

10.06.2016 r. J. Schmidt, Cross-border mergers and divisions, transfer of seat: Is there a need to legislate? Study, 

Bruksela 2016, s. 37 i n. Z uwagi jednak na konsolidacje unijnego prawa spółek w ramach dyrektywy prawa spółek 

(2017/1132) trudno oczekiwać, aby ten postulat został spełniony. 
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mogą działać sprawnie i elastycznie lub zmieniają często miejsca pobytu lub pracy.14 

Mobilność jest zatem związana z ruchem (zmiana fizyczna) lub zdolnością do zmiany swojej 

pozycji (zmiana relacji). 

Na gruncie ekonomii, zarządzania, jak i socjologii mobilność nie posiada jednolitego 

znaczenia. W dużej mierze zależy ono od kontekstu oraz może opisywać i dotyczyć szerokiego 

zakresu zjawisk, jak również uwarunkowań społeczno-gospodarczych.15 W celu znalezienia 

wspólnego mianownika warto jednak wymienić kilka znaczeń nadawanych temu pojęciu. 

Jednym z bardziej popularnych sformułowań wykorzystujących zwrot „mobilność” 

jest pojęcie mobilności (ruchliwości) społecznej (ang. economic mobility). Odnosi się ono do 

możliwości zmiany sytuacji społecznej lub ekonomicznej jednostki lub grupy społecznej  

w ramach danej struktury społecznej. Chodzi tu zatem w dużej mierze o to, w jakim stopniu 

dane relacje społeczne mogę ulegać zmianie w czasie. Innym szczególnym rodzajem relacji są 

zawierane porozumienia i umowy, na skutek których dochodzi do przemieszczania się 

czynników produkcji, takich jak kapitał (mobilność finansowa) czy praca (ruchliwość 

pracownicza; ang. labour mobility).16 Mobilność kulturowa odnosi się z kolei do przenikania 

określonych zachowań i zwyczajów pomiędzy jednostkami lub grupami oraz zdolności 

adaptowania przez te jednostki i grupy nowych wzorców zachowań. Warto również zaznaczyć, 

że samo pojęcie corporate mobility w naukach o zarządzaniu może oznaczać możliwości 

rozwoju kariery zawodowej (career opportunities) w danej strukturze organizacyjnej.17 

Niemniej równie często definiowany tu termin występuje w znaczeniu potocznym (fizycznym), 

a zatem dotyczy wyboru lub zmiany danej lokacji swojego miejsca pobytu lub prowadzonej 

działalności.  

Mobilność może więc dotyczyć zarówno skracania dystansu fizycznego,  

jak i uelastyczniania relacji między podmiotami. Stopień mobilności zależy przy tym między 

innymi od fizycznych ograniczeń (zależność od rozwoju środków transportu, surowców, 

innych uwarunkowań geograficznych i technologii) oraz występowania środków 

uelastyczniania relacji (powiązań).18 Mobilność odnosi się tak do ludzi jak i do organizacji,  

                                                 

14 https://sjp.pwn.pl/slowniki/mobilno%C5%9B%C4%87.html (dostęp: 16.04.2018). 
15 Zob. na ten temat: N. Pohl, Mobility in Space and Time, Heidelberg 2001 s. 26. 
16 Zob. ib., s. 27; P.R. Krugman, M. Obstfeld, M.J. Melitz, International Economics. Theory & Policy, Harlow 

2018, s. 100. 
17 Zob. przykładowo: J.B. Forbes, J.E. Piercy, Corporate Mobility and Paths to the Top, Nowy York 1991. 
18 Zob. N. Pohl, Mobility…, s. 5. 

 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/mobilno%C5%9B%C4%87.html
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w tym przedsiębiorstw, przy czym w przypadku przedsiębiorstw kryterium decydującym 

najczęściej jest bilans ponoszonych kosztów i uzyskiwanych korzyści.19 

Wspólnym punktem odniesienia dla wszystkich przedstawionych rodzajów 

mobilności jest zdolność do zmiany zdefiniowanego stanu rzeczy. Badania nad mobilnością 

skupiają się głównie na odnalezieniu czynników decydujących o stopniu tej zdolności oraz 

mechanizmach zwiększających lub zmniejszających ten stopień. Istotne jest też ustalenie 

potrzeby, zagrożeń oraz rezultatów związanych z mobilnością. 

Skupiając uwagę na piśmiennictwie prawniczym zauważyć można, że pojęcie 

mobilności jest często zapożyczane z innych dziedzin nauki oraz języka potocznego, jak 

również nadaje mu się znaczenie zgodne lub zbliżone do opisanego wyżej. Analizowane 

pojęcie odnoszone jest zatem głównie do skłonności do zmiany lokalizacji przez ludzi 

(pracowników)20 lub też szerzej, łatwości lokowania czynników produkcji.21 W szczególności 

przywoływane jest ono w kontekście procesów globalizacyjnych (międzynarodowych).  

Patrząc przez pryzmat doktryny prawa spółek kapitałowych wskazać trzeba,  

że zastosowanie terminu „mobilność” jest różnorodne. Odnoszone jest ono z jednej strony do 

kapitału lub majątku spółki, ale swoją popularność zyskało w istocie na gruncie poszerzenia 

swobody funkcjonowania spółek w wymiarze transgranicznym na skutek przystąpienia Polski 

do UE.22 Tytułem przykładu, A. Radwan używa sformułowania „międzynarodowa mobilność 

spółek” jako przejawu „swobody zakładania przedsiębiorstw sensu stricto” i odróżnia go od 

„wykorzystanie zagranicznych form spółek do działalności w innych krajach”.23  

M. Mataczyński mówi natomiast o „znoszenie barier dla [transgranicznej] mobilności 

spółek”.24 Z kolei A. Opalski posługuje się pojęciem mobilności, ale bez  

sprecyzowania, co właściwie ten termin oznacza.25 A. Guzewicz utożsamia „mobilność”  

z przemieszczaniem transgranicznym spółek, chociaż wspomina również o procesach 

                                                 

19 Ib., s. 52. 
20 Np. M. Drewicz, Pojęcie mobilności pracowniczej – glosa – II PZP 11/08, MOPR 11/2010, s. 610. 
21 Np. E. Łętowska, Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa (cz. I), EPS 11/2008,  

s. 5. 
22 M. Barłowski, M. Bernat, Ochrona wierzycieli spółki europejskiej, PPH 12/2005, s. 24, którzy to wskazują na 

istnienie „zasady mobilności spółki europejskiej (SE)”; podobnie o istnieniu przedmiotowej zasady E. Niemyska, 

Istota i charakter prawny spółki europejskiej oraz przekształceń z jej udziałem, MOP 15/2005, s. 5. 
23 Zob. A. Radwan, Prawo spółek a la européenne - Cz. I, EP 11/2004, s. 11. 
24 Zob. M. Mataczyński, Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej polskiej spółki handlowej za granicę, 

PPrPM 13/2013, s. 21. 
25 Zob. A. Opalski, Swoboda osiedlania się spółek w świetle wyroku w sprawie Cartesio, PiP 8/2009, s. 71. 
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mobilności (np. reinkorporacja spółki), czy też jej aspektach (np. przeniesienie siedziby).26  

M. Romanowski  uwzględnia również utworzenie oddziału spółki za granicą jako przejaw 

mobilności spółek.27 Zagadnienie mobilności rozważane jest przy tym w perspektywie 

konkretnych zdarzeń, takich jak przemieszczanie pomiędzy granicami państw członkowskich 

UE majątku, ośrodka zarządzania, a także samych spółek.28 W tym kontekście K. Oplustil  

i P. Wiórek piszą, że „…polepszenie ich [spółek] mobilności w skali całej Wspólnoty, 

[następuje] poprzez umożliwienie fuzji transgranicznych, a także przeniesienie siedziby 

statutowej do innego państwa członkowskiego”.29 O wiele rzadziej z kolei pojęcie mobilności 

używane jest w kontekście zdarzeń wewnętrznych (krajowych).30  

Pomimo dość powszechnego posługiwania się pojęciem mobilności spółek (często bez 

wyraźnego wskazania sposobu rozumienia tego pojęcia, a więc przy domyślnym założeniu  

o jej transgranicznym wymiarze) trudno wskazać miejsce w polskim piśmiennictwie, w którym 

analiza kwestii mobilności zostałaby opatrzona stosowną definicją. Do wyjątków należą próby 

instrumentalnego opisania znaczenia pojęcia mobilności dla potrzeb analizy wybranego 

problemu. W ten sposób T. Kołodziej z perspektywy konkretnego orzeczenia TS ujął mobilność 

jako zmianę statutu personalnego spółki na skutek przeniesienia jej siedziby.31 

Z powyższego wynika, że w piśmiennictwie prawniczym znaczenie pojęcia 

mobilności w dużej mierze zależy do kontekstu, w jakim zostało ono użyte. Stanowi ono często 

synonim działań podejmowanych w celu przemieszczenia się części składowych 

przedsiębiorstwa spółki lub zmiany relacji pomiędzy spółką a porządkiem prawnym 

wyznaczającym dla niej ramy istnienia i funkcjonowania (lex societatis). 

                                                 

26 Zob. A. Guzewicz, Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa członkowskiego niż państwo utworzenia 

spółki – glosa – C-210/06, MOP 4/2010, s. 232-237 
27 Zob. M. Romanowski, W sprawie przyszłości europejskiego prawa spółek, STPP 2/2011, s. 19. 
28 Następujący autorzy wskazują te zdarzenia jako „postacie”, „aspekty”, „procesy” mobilności spółek:  

A. Wowerka, Swoboda przedsiębiorczości spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 

Europejskich, GSP 2/2009, s. 458; A. Sobiech, Ograniczanie mobilności spółek w orzecznictwie Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości, Studia Oeconomica Posnaniensia 3/2015, s. 96; J. Napierała, Korzystanie przez spółki 

ze swobody przedsiębiorczości, STPP 1/2015, s. 71; Ł Karczyński, Transgraniczne przekształcenie spółki, PPH 

12/2011, s. 46, który wymieniając przeniesienie siedziby spółki europejskiej i transgraniczne łączenie się spółek 

kapitałowych mówi o nich jako o „aspektach mobilności spółek”. 
29 Zob. K. Oplustil, P. Wiórek, Aktualne tendencje w europejskim prawie spółek – orzecznictwo ETS i planowane 

działania prawodawcze, PPH 5/2004, s. 7. 
30 E. Wierzbicka, Sytuacja prawna wierzycieli spółek kapitałowych ulegających przekształceniom, PPH 1/2002,  

s. 34, gdzie pojęcie mobilności oznaczało zdolność poszukiwania optymalnych warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej w kontekście krajowych procesów przekształceń spółek. 
31 Tak T. Kołodziej, Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim na tle wyroku TS w sprawie VALE, 

cz. II, EPS 3/2014, s. 19 i 21; podobnie autor niniejszego opracowania analizował problem „mobilności spółek 

rozumianej jako możliwość wyboru przez wspólników prawa właściwego dla spółki (lex societatis) w: A. Mucha, 

O transgranicznym przekształceniu spółki na przykładzie jej "wrogiego przejęcia" przez państwo członkowskie 

Unii Europejskiej - glosa do orzeczenia niemieckiego Oberlandesgericht Frankfurt am Main z 3.01.2017 r. (20 W 

88/15), EPS 12/2017, s. 44. 
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2. Próba sformułowania definicji transgranicznej mobilności spółek 

2.1. Ogólna definicja mobilności spółek 

Można jedynie spekulować, że termin mobilność spółek ma dla wspomnianych 

powyżej autorów charakter samowyjaśniający (pierwotny), a więc tożsamy ze znaczeniem 

nadawanym mu przez użytkowników języka naturalnego. Stąd nie jest ani potrzebne,  

ani niezbędne jego wyjaśnianie. Nie ulega jednak wątpliwości, że wobec rozbieżności  

w posługiwaniu się terminem mobilności spółek dla dalszego toku niniejszego opracowania 

oraz analizowanych w nim problemów badawczych jest konieczne sprecyzowanie znaczenia 

tego pojęcia. 

Najogólniej mówiąc, mobilność spółki oznacza „zdolność spółki do zmiany”. 

Uszczegóławiając, termin ten odnosi się do możliwości dokonywania zmian w sposobie 

funkcjonowania (strategii gospodarczej) spółki, które mają charakter doniosły, a więc 

wpływają istotnie na interesy osób zaangażowanych w jej działalność lub treść stosunku 

prawnego spółki. Potencjalne zmiany odnoszą się więc do elementów spółki o charakterze 

fizycznym lub prawnym. W tym pierwszym przypadku zmiany związane są z modyfikacją 

lokalizacji (położenia) o pewnym stopniu doniosłości z punktu widzenia strategii spółki.32 

Ewentualne skutki prawne (w tym np. sankcje podatkowe) mają tu charakter wtórny i nie 

stanowią celu samego w sobie. W sytuacji zmian prawnych dochodzi do modyfikacji istotnych 

relacji prawnych istniejących na gruncie spółki. W tym ostatnim przypadku nie jest konieczne 

dokonanie relokacji jakichkolwiek elementów fizycznych33 powiązanych ze spółką.34 W istocie 

zatem o podziale na mobilność w sensie fizycznym lub prawnym decyduje cel dokonywanej 

zmiany. 

Pojęcie mobilności na gruncie prawnym wiązać należy z dwoma rodzajami zdarzeń, 

tj. rzeczywistym przemieszczaniem elementów fizycznych przedsiębiorstwa lub zmianą 

pewnych relacji. Zdarzenia te mogą współwystępować i mieć charakter wzajemny, a więc 

fizyczne przemieszczenie może być albo przyczyną, albo koniecznym skutkiem zmiany relacji, 

a także mogą być od siebie niezależne. O mobilności możemy mówić zarówno w ramach 

                                                 

32 Co wyklucza samo relokowanie majątku związanego ze zwykłą (operacyjną) działalnością danej spółki,  

np. przewóz i dystrybucja wyprodukowanych dóbr.  
33 Nie oznacza to jednak, że fakt dokonania danej zmiany nie będzie obarczony obowiązkiem jej uzewnętrznienia, 

np. poprzez wpis w odpowiednim rejestrze spółek. Będzie to szczególnie widoczne przy omawianiu problemu 

transgranicznej zmiany formy prawnej spółki na gruncie prawa unijnego i orzecznictwa TS. Zob. poniżej rozdz. 

V.3. i 4. 
34 Zob. E. Schollmeyer, Von der Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlfreiheit? Das „Polbud“-Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs vom 25. Oktober 2017, ZGR 1/2018, s. 192. 

 



16 

jurysdykcji, pod którą dana spółka została założona i funkcjonuje (mobilność 

wewnątrzkrajowa), jak i w układzie transgranicznym, a więc pomiędzy różnymi jurysdykcjami. 

Pojęcie transgranicznej mobilności jest bardziej złożone i wywołuje więcej kontrowersji niż 

mobilność wewnątrzkrajowa, gdyż wpływa na interesy szerszego kręgu podmiotów. Dlatego 

też pojęcie to stanowi częściej przedmiot rozważań doktrynalnych.35 

Trzonem pojęcia prawnej mobilności jest zdolność do dokonania zmian, posiadająca 

ze swej istoty charakter stopniowalny. Decydują o tym przyjęte na obszarze danej jurysdykcji 

lub też pomiędzy jurysdykcjami regulacje prawne. Największy stopień mobilności będzie 

związany z przyznaniem samodzielnej kompetencji do dokonania zmiany organom spółki,  

a więc umożliwienie im samodecydowania w tym zakresie. W dalszej kolejności można mówić 

o całym spektrum przepisów projektujących sposób przeprowadzenia zmiany. Z jednej strony 

stanowić będą one w ogóle o możliwości dokonania określonej zmiany oraz ją usprawniać, 

przeciwdziałając konfliktom interesów i problemom związanym z podejmowaniem decyzji 

przez organy kolegialne (np. zgromadzenie akcjonariuszy). Z drugiej strony regulacje procesu 

zmiany mogą zawierać unormowania, które potencjalnie zwiększać będą koszty takiej operacji 

(np. konieczność wykupu praw udziałowych akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę). 

Poza przedstawioną skalą znajdą się sytuacje wyłączające mobilność, a więc najczęściej zakazy 

dokonywania określonych zmian. 

Inną kwestią, którą na koniec należy rozważyć, jest problem odniesienia mobilności 

do odrębnego i o wiele bardziej utrwalonego na gruncie badań nad spółkami akcyjnymi 

(publicznymi) pojęcia, a mianowicie ładu korporacyjnego (corporate governance).36 Zadanie 

to jest niezwykle trudne – o ile w ogóle możliwe – już z tego względu, że samo zdefiniowanie 

pojęcia corporate governance stanowi od lat przedmiot ożywionej debaty. Najogólniej rzecz 

ujmując, ład korporacyjny dotyczy relacji między organami spółki, akcjonariuszami oraz 

innymi interesariuszami.37 Prima facie można zauważyć, że problematyki: mobilności spółek  

i ładu korporacyjnego będą się często pokrywać. Natomiast elementem je różniącym jest 

odmienna perspektywa spojrzenia na sprawy spółek. Mobilność „widzi” spółkę w ujęciu 

                                                 

35 Nie oznacza to, że mobilność wewnętrzna nie ma żadnego znaczenia. Widoczne jest to chociażby na przykładzie 

przepisów dotyczących swobody wyboru miejsca zwoływania walnego zgromadzenia i ograniczenia tej swobody 

najczęściej (choć nie tylko) do miejsca siedziby statutowej spółki (por. art. 403 k.s.h.). 
36 Zob. fundamentalnie w polskiej literaturze prawniczej i ekonomicznej o corporate governance: K. Oplustil, 

Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010. 
37 Inną bardzo popularną definicją ładu korporacyjnego sformułowaną z perspektywy finansowej przedsiębiorstwa 

jest ta podana przez A. Shleifera i R.W. Vishny’ego, którzy sprowadzają to pojęcie do środków służących 

inwestorom do zapewnienia sobie zwrotu ze swojej inwestycji. Zob. A. Shleifer, R.W. Vishny, A Survey of 

Corporate Governance, J. Finance 2/1997, s. 737. 
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dynamicznym. Na pierwszym miejscu stawiana jest sama zmiana, a więc kwestia tego, czy 

zmiany dokonać, w jaki sposób ją przeprowadzić, a także czyje interesy są w jej wyniku 

zagrożone. Często zarazem nie uważa się za istotne analizowanie skutków, które wywoła dana 

zmiana, a które wynikają np. z treści ogółu przepisów obowiązujących w miejscu nowego 

domicylu spółki. Tytułem przykładu, w trakcie badania czy spółka może przekształcić się  

w spółkę innego państwa z perspektywy mobilności punkt ciężkości położony jest na sam 

proces, a nie to jak będą wyglądać relacje pomiędzy organami spółki po dokonaniu takiego 

przekształcenia. W przypadku ładu korporacyjnego najbardziej interesująca jest właśnie  

ta ostatnia kwestia.38 Wyróżnienie problematyki mobilności spółek wydaje się przy tym 

zasadne z uwagi na bezterminowy charakter relacji spółki. W przeciwieństwie do czynności 

prawnych o charakterze ciągłym, które zazwyczaj można ostatecznie wypowiedzieć,39 

problematyka dokonywania zmian na gruncie spółek ma doniosłe znaczenie. Można nawet 

uznać, że do istoty stosunku spółki należy jego zmienność, a więc strony co do zasady zgadzają 

się na dokonanie modyfikacji pierwotnej struktury spółki zgodnie z określonymi uprzednio 

regułami i najczęściej bez potrzeby podejmowania decyzji na zasadzie jednomyślności.  

2.2. Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych 

Przedstawiona powyżej definicja mobilności spółek jest bardzo szeroka. Z jednej 

strony brakuje w niej ograniczenia obszaru funkcjonowania spółki, w którym dochodzi do 

„zmiany”. Z drugiej strony w definicji uwzględniono procesy zachodzące w ramach jednej 

jurysdykcji. Trudno bowiem zidentyfikować przyczyny, z uwagi na które mobilność miałaby 

zostać ograniczona tylko do zdarzeń o charakterze międzynarodowym. Samo językowe 

znaczenie terminu mobilność nie implikuje wskazanego ograniczenia. Dopiero dodanie 

określnika „transgraniczna” pozwala na zawężenie pola badawczego do zdarzeń, które  

z perspektywy prawa będą dotyczyć różnych jurysdykcji prawa spółek.  

Należy w tym miejscu nadmienić, że potencjalne przyjęcie i używanie terminu 

mobilność spółek w odniesieniu do funkcjonowania spółki w ramach jednej jurysdykcji 

pokrywałoby się z tym, co w literaturze przedmiotu określane jest jako fundamentalne zmiany 

(ang. fundamental changes).40 Zalicza się do nich między innymi zmiany umowy (statutu) 

                                                 

38 Używając terminologii ekonomii ewolucyjnej (evolutionary economics), corporate governance określa stan 

równowagi pomiędzy aktorami korporacyjnymi, a mobilność spółek w przyjętej tu definicji odnosiłaby się do 

procesu przejścia ze stanu nierównowagi (na skutek upływu czasu od chwili ustalenia pierwotnej równowagi  

– tutaj zazwyczaj umowy spółki) do stanu równowagi.  
39 Zob. w polskim prawie art. 3651 k.c.  
40 Zob. E. Rock i in., Fundemantal Changes w: The anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional 

Approach, R. Kraakman i in., Oksford 2017, s. 171-203. 



18 

spółki, emisję nowych akcji, łączenia, podziały i przekształcenia spółki, a także chociażby 

operację delisting w przypadku spółek publicznych. Zaprojektowanie pojęcia „mobilność” jako 

określenia, obejmującego wszystkie istotne zmiany zachodzące w spółce ma jedną istotną 

wadę, polegającą na tym, że rozwiązanie takie pozostawałoby do pewnego stopnia 

kontrintuicyjne do obecnie powszechnego umiejscawiania pojęcia mobilności w układzie 

transgranicznym. 

Z tych względów niniejsze opracowanie dotyczyć będzie wyłącznie transgranicznej 

mobilności spółek, a więc zdolności spółek i sposobów (przejawów) wykorzystania tej 

zdolności41 do dokonywania zmian związanych z terytorium lub jurysdykcją danego państwa.  

W odniesieniu do zagadnienia transgranicznej mobilności spółek formułuje się przy tym 

założenie, że zakres terytorialny danej jurysdykcji (zasięg oddziaływania aparatu 

państwowego) tworzy istotne ograniczenie dla zdolności spółki do dokonywania zmian. 

Założenie to wydaje się poprawne, gdy przyjęte zostanie, że spółka jest „sztucznym tworem”, 

który jest związany z określonym porządkiem prawnym.42 Niezbędne staje się zatem stworzenie 

narzędzi (głównie procesów reorganizacyjnych), które pozwolą na przełamanie tej bariery  

oraz jednoczesne zabezpieczenie interesów zainteresowanych państw i ich obywateli.  

2.3. Przejawy transgranicznej mobilności spółek 

Czynnościami ściśle związanymi z mobilnością spółek są procesy reorganizacyjne 

spółek takie jak: łączenia, podziały i przekształcenia. Celem tych zbiorów działań (procesów) 

jest dostosowanie struktury lub formy działalności gospodarczej do zmian zaistniałych po 

założeniu spółki. Ich cechą charakterystyczną jest również wysoki stopień skomplikowania, 

angażujący praktycznie wszystkie podmioty związane ze spółką, oraz znaczne 

prawdopodobieństwo konfliktu interesów z tym związanych. 

W obecnym stanie normatywnym w Polsce występuje pewien deficyt w zakresie 

odpowiedniego oznaczenia wszelkich rodzajów czynności zmierzających do powstania 

istotnych zmian w strukturze organizacyjno-majątkowej spółek kapitałowych, co w tym 

przypadku odnosić się będzie także do innych rodzajów spółek oraz takich form 

organizacyjnych jak chociażby spółdzielnie. Odwołując się do regulacji kodeksu spółek 

handlowych wskazać należy, że wymienione w nim zostały jedynie poszczególne rodzaje tego 

                                                 

41 Należy jednak podkreślić, że utożsamianie mobilności spółek z jej przejawami nie jest do końca poprawne; 

niemniej z uwagi na jasność dalszego wywodu i stosowane uproszczenia czasami te zjawiska będą utożsamiane. 

Mówiąc inaczej, fakt, że coś obywa się w ten, a nie inny sposób nie oznacza, że właśnie tym to zjawisko jest  

w swojej istocie. Obrazuje to popularna anegdota, zgodnie z którą fakt, że jabłko spada na ziemię nie jest 

równoznaczny z grawitacją, chociaż właśnie takie skutki wywołuje działanie grawitacji.  
42 Zob. rozdz. III poniżej. 
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typu działań, tj. połączenia, podziały i przekształcenia, w ramach nazwy tytułu IV k.s.h.  

i dalszych przepisów tam zawartych.  

W literaturze poszukuje się określenia, które mogłoby w ujęciu semantycznym objąć 

swoim zakresem wskazane operacje, lecz z różnych przyczyn rezultatu tych starań nie można 

uznać za w pełni satysfakcjonującego. Trzy z używanych w literaturze terminów, a mianowicie 

„przekształcenia sensu largo”, „transformacje”, „przemiany ustrojowe”,43 powstały poprzez 

wykorzystanie obecnej nazwy właściwej dla procesu zmiany formy spółek handlowych, co, jak 

wskazano w doktrynie, może być przyczyną nieporozumień.44 Równocześnie wymienione 

sformułowania nie są w pełni adekwatne w razie chociażby połączenia poprzez przejęcie spółki, 

w ramach którego może w ogóle nie dojść do zmiany formy prawnej spółek.  

Inną nazwą wykorzystywaną do oznaczenia istotnych zmian w spółkach jest 

restrukturyzacja (reorganizacja).45 Termin ten, a konkretnie jego angielski odpowiednik, został 

również wykorzystany w ramach projektu europejskiej ustawy modelowej prawa spółek – 

EMCA.46 Kluczowe dla wyjaśnienia tej nazwy pozostaje pojęcie struktury spółki. Zgodnie ze 

stanowiskiem Ch. Teichmanna wyrażonym przy okazji omawiania wspomnianego projektu 

EMCA, pojęciu temu można nadać co najmniej dwa znaczenia: ekonomiczne oraz prawne.47 

Ekonomiczna struktura spółki (economic structure) odwołuje się do sposobu zarządzania 

działalnością gospodarczą, która może mieć charakter bądź skoncentrowany (profit centre 

concept), bądź rozproszony poprzez utworzenie spółek zależnych lub oddziałów w różnym 

stopniu powiązanych z centralnym „ogniwem” danej działalności biznesowej. Drugie, w ocenie 

Ch. Teichmanna w tym momencie istotniejsze znaczenie, wynika z normatywnego charakteru 

spółki i oznacza podstawowe cechy nadane jej przez prawo, które co do zasady nie ulegają 

zmianie w trakcie funkcjonowania spółki, np. forma prawna, siedziba statutowa (rejestrowa). 

W ten sposób pojęcie restrukturyzacji oznacza procesy, w których dochodzi do modyfikacji 

podstawowych elementów charakteryzujących spółkę jako odrębny podmiot.  

                                                 

43 Zob. przegląd tych terminów wraz ze wskazaniem literatury: G. Miś, Przekształcanie spółek handlowych, 

Warszawa 2005, s. 14.  
44 Tak A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Kodeks spółek handlowych, Komentarz, A. Opalski (red.), Warszawa 

2016, s. 8, nb. 1.  
45 Ib. 
46 Tekst ustawy modelowej – European Model Company Act można znaleźć na stronie: 

https://ssrn.com/abstract=2929348. Warto zaznaczyć, że podobnie jak w języku polskim, w języku angielskim nie 

istnieje jeden termin dla oznaczenia takich procesów jak łączenia, podziały oraz przekształcenia spółki. Stąd uwagi 

poczynione na tym gruncie pozostają aktualne dla oceny polskich rozwiązań w tym obszarze. 
47  Zob. Ch. Teichmann, Corporate Restructuring under the EMCA, ECFR 2/2016, s. 279-280. 

 

https://ssrn.com/abstract=2929348
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Przedstawiona definicja procesu restrukturyzacji spółki ma charakter projektujący 

(regulujący).48 Nietrudno bowiem zauważyć, że jej autor z góry i w sposób subiektywny 

podporządkował pojęciu struktury określone elementy, które z założenia miały być powiązane 

z odpowiednim zbiorem procesów, takich jak zmiana formy spółki, czy też siedziby spółki. 

Wprawdzie zgodzić się należy, że elementy te stanowią o spółce jako odrębnym bycie 

prawnym, jednak nie sposób znaleźć kryterium, które uzasadniałoby odmowę nadania innym 

elementom takiego znaczenia. Tytułem przykładu można wymienić w tym miejscu 

modyfikacje struktury kapitałowej spółki, w tym poprzez wyłączenie prawa poboru, czyli 

instytucji służącej zachowaniu stosunków własnościowych w spółce. Struktura kapitałowa bez 

wątpienia stanowi doniosły element spółki, a ponadto do jej istotnych zmian, w szczególności 

przejęcia kontroli nad spółką (ang. takeover), nie dochodzi nazbyt często. Wspomniany autor 

wskazuje jedynie, że regulacje przejęć kontroli mogą być traktowane jako procesy 

restrukturyzacyjne wyłącznie w sensie szerokim.49   

Niezależnie od tych uwag, w polskich realiach stosowanie pojęcia restrukturyzacji dla 

oznaczenia istotnych zmian w spółce może być mylące, a to z uwagi na wykorzystanie tego 

pojęcia w ramach ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.50 Akt ten zawiera regulacje 

odnoszące się do czynności podejmowanych w celach poprawy sytuacji gospodarczej 

podmiotów zadłużonych, a zatem pozostaje irrelewantny dla mobilności spółek w przyjętym tu 

znaczeniu. 

Powyższych problemów pojęciowych nie jest w stanie w pełni rozwiązać 

zastosowanie pojęcia wewnątrzkrajowej „mobilności spółek”. Byłoby to bowiem dodatkowe 

pojęcie, które również wymagałoby dostosowania go do potrzeb oznaczenia konkretnych 

procesów zachodzących w spółce. Ponadto nie jest to termin stosowany we wskazany sposób 

w literaturze przedmiotu i praktyce.51 Wydaje się jednak, że warto rozważyć wykorzystanie 

pojęcia transgranicznej mobilności spółek w celu wyróżnienia transgranicznych procesów 

reorganizacyjnych. Pozwoli to na odróżnienie krajowych procesów (łączeń, podziałów  

i przekształceń) od przejawów transgranicznej mobilności. Procesy te, chociaż podobne do 

                                                 

48 Tego rodzaju definicja ma na celu najczęściej wprowadzenie nowego wyrazu do języka lub zmianę znaczenia 

zastanego pojęcia. W tym ostatnim przypadku definicja służy skorygowaniu znaczeniu wyrazu, co może wynikać 

z wad języka potocznego, jakim jest m.in. jego nieostrość. Zob. Z. Ziembiński, Logika…, s. 46. 
49 Zob. Ch. Teichmann, Corporate…, op. cit., s. 284 i n. 
50 Dz.U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.  
51 W pełni miałby tu zastosowanie zarzut mnożenia bytów ponad potrzebę podniesiony wobec wcześniejszych 

prób znalezienia zbiorczej nazwy dla łączeń, podziałów i przekształceń podniesiony przez A. Szumańskiego. Zob. 

A. Szumański, Niemiecka ustawa o przekształceniu podmiotów prawnych z 28.10.1994 r. (Umwandlungsgesetz), 

MOP 2/1998, s. 58. 



21 

siebie, wykazują jednak istotne odmienności. Podstawowym kryterium rozróżnienia są tutaj 

konsekwencje, jakie niosą za sobą transgraniczne procesy reorganizacyjne, a mianowicie 

zmiana jurysdykcji i prawa właściwego dla spółki. W szczególności w przypadku reorganizacji 

mającej miejsce po utworzeniu spółki znacznemu zwiększeniu ulega ryzyko pokrzywdzenia 

niektórych interesariuszy spółki. Stąd warto kwestię transgranicznej mobilności spółki uczynić 

odrębnym przedmiotem badań. 

2.4. Inne pojęcia związane z transgraniczną mobilnością spółek 

W nawiązaniu do poprzednich uwag, należy uznać za konieczne już w tym miejscu 

uporządkowanie także innych pojęć pojawiających się w niniejszym opracowaniu. Istotnie 

przyczyni się do jasności wywodu prowadzonego w dalszej części pracy, nawet jeżeli pewne 

pojęcia zostaną szczegółowo omówione w następujących po sobie rozdziałach.  

Uporządkowanie to należy zacząć od pojęcia „spółki kapitałowej” lub samej „spółki”, 

które będzie zasadniczo utożsamiane w ramach analizy polskich regulacji ze spółką  

z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką akcyjną. W przypadku analizy regulacji obcych za 

taką formę uważana będzie spółka spełniająca następujące warunki: posiadanie odrębnej 

osobowości prawnej (podmiotowości) od wspólników, oddzielenie majątku wspólników od 

majątku spółki (w tym ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki), 

rozporządzalność prawami udziałowymi w spółce. Warto jednak dodać, że w części 

historycznej (rozdział III) konieczne będzie dodatkowo rozważenie problematyki spółek 

osobowych, które ewolucyjnie poprzedzały powstanie rozwiniętych spółek kapitałowych. 

Co do zasady, dalsze rozważania dotyczą w równym stopniu obydwu typów spółki 

kapitałowej przewidzianych w polskim prawie, tj. spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Dla rozważań 

tych istotne znaczenie będzie miała struktura własności spółki. Stąd o wiele częściej w pracy 

będzie używane pojęcie spółki prywatnej oraz publicznej, które różni stopień rozproszenia 

wspólników (akcjonariuszy) oraz kwestia ewentualnego istnienia wspólników (akcjonariuszy) 

większościowych. W konsekwencji również terminy wspólnik oraz akcjonariusz, udziały oraz 

akcje, a ostatecznie umowa spółki lub statut, będą stosowane co do zasady zamiennie. 

Procesy restrukturyzacyjne lub reorganizacyjne stanowią w tym opracowaniu zbiorcze 

określenia dla procesów łączenia, podziałów i przekształceń. Takie przyjęcie służy klarowności 

wywodu i nie przekreśla wad tych pojęć, o których była mowa w ramach tego rozdziału. 

Ponadto procesy restrukturyzacyjne zostaną podzielone na jednopodmiotowe (przekształcenia) 

i wielopodmiotowe (łączenia i podziały). 
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Innym ważnym pojęciem wykorzystywanym w pracy jest pojęcie siedziby spółki, 

które bez dalszych określeń będzie rozumiane jako siedziba wskazana w umowie spółki 

(siedziba statutowa) lub zgłoszona do właściwego rejestru spółek (siedziba rejestrowa). 

Ponadto pojawi się również pojęcie siedziby rzeczywistej, którą należy wiązać z głównym 

miejscem sprawowania zarządu nad spółką.52  

Część rozważań poświęcona zostanie regułom wyznaczania prawa właściwego dla 

spółki – lex societatis. Za elementy tego statutu należy uznać przede wszystkim sprawy 

wewnętrzne spółki (internal affairs), a także sprawy dotyczące zakładania, likwidacji spółki 

oraz odpowiedzialność funkcjonariuszy i wspólników spółki wobec osób trzecich.  

Z tej perspektywy ważne jest również, aby wspomnieć o dwóch teoriach wyznaczających 

prawo właściwe dla spółki, a mianowicie o teorii inkorporacji i teorii siedziby rzeczywistej.  

W ramach tej pierwszej ramy prawne dla spółki określa prawo państwa założenia (ewentualnie 

miejsca siedziby statutowej lub rejestrowej), podczas gdy druga teoria wiąże spółkę  

z miejscem, w którym na co dzień podejmowane są strategiczne decyzje lub zainstalowane jest 

główne przedsiębiorstwo spółki.   

Kolejnym pojęciem związanym już ze zmianą prawa właściwego dla spółki 

(reinkorporacji) jest określenie „państwo pochodzenia” (założenia; pierwotnego osiedlenia się; 

wyjścia) oraz „państwo przyjęcia” (nowej siedziby; nowego osiedlenia się; wejścia). Oznaczają 

one odpowiednio jurysdykcję, której spółka podlega na skutek założenia (inkorporacji); oraz 

jurysdykcję, w której spółka reinkorporowała się (dokonała zmiany statutu personalnego) lub 

osiedliła się w określonej formie (np. założyła oddział lub spółkę zależną). 

Ostatnim wartym dookreślenia pojęciem są spółki „pseudozagraniczne” (formalnie 

lub pozornie zagraniczne).53 Są to spółki założone pod prawem jednego państwa, których 

całkowita lub istotna działalność i funkcjonalnie związane jest z innym państwem. Przykładem 

może być tu spółka, która założona została w Wielkiej Brytanii, aby następnie całą swoją 

działalność gospodarczą wykonywać w Niemczech. Tego rodzaju spółki określane są również 

jako spółki „krzaki” lub „skrzynki pocztowe” (ang. mailbox company). Nie należy jednak mylić 

ich ze spółkami „fasadowymi” lub „wydmuszkami” (ang. shell company), które w chwili 

założenia nie wykonują w ogóle żadnej działalności, a dopiero później służą jako „produkt” 

nabywany w celu ominięcia (przyspieszenia) procesu rejestracji spółki.  

                                                 

52 Szer. na ten temat zob. rozdz. VI. 
53 Na temat tego pojęcia w polskiej literaturze zob. M. Szydło, Działalność spółek pozornie zagranicznych  

w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda, PPH 6/2008, s. 52. 
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Rozdział II 

 

Istota spółki kapitałowej w perspektywie jej transgranicznej mobilności 

 

 

1. Uwagi wprowadzające 

Celem tego rozdziału jest zbadanie, jak pojmowanie spółki w nauce prawa i ekonomii 

może wpływać na uzyskanie przez spółki transgranicznej mobilności. W istocie zatem 

konieczna jest odpowiedź na pytanie, jak daleko sięga autonomia organów decyzyjnych spółki 

(w szczególności akcjonariuszy), a więc, przy uwzględnieniu paradygmatu swobody 

decyzyjnej jednostek w sferze prawa prywatnego – na ile swoboda ta jest ograniczona przez 

wzgląd na interesy innych podmiotów (interes publiczny). Rozważania w tej części zasadniczo 

ograniczać się będą do kwestii, czy spółkę kapitałową i związany z nią przymiot ograniczenia 

ryzyka gospodarczego wspólników do wartości wniesionych wkładów należy traktować jako 

umowę (kontrakt) zawarty między wspólnikami, czy też „przywilej” nadany przez państwo 

podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Ogólnie rzecz ujmując spółkę można 

traktować jako umowę (lub splot kontraktów54), a w konsekwencji rozważać możliwość zmiany 

jej treści w kategoriach właściwych dla prawa umów. Problematyczne jednak w takiej sytuacji 

okazuje się ustalenie kręgu podmiotów uprawnionych do ustalenia treści tak określonego 

kontraktu. Trudno zaprzeczyć, że oddziaływanie spółki nie ogranicza się do stron umowy 

spółki w rozumieniu prawnym. Ponadto przyznanie spółkom kapitałowym odrębnej 

osobowości prawnej, wprowadzenie szczególnego reżimu odpowiedzialności za długi 

(szczególne przywileje spółki i wspólników) oraz ułatwienie rozporządzalności prawami 

udziałowymi wymaga każdorazowo interwencji legislacyjnej ze strony właściwych organów 

państwa. W rezultacie spółka jest fenomenem, którego istnienie i efektywne ze względu na 

wymogi życia gospodarczego funkcjonowanie byłoby niemożliwe przy wyłącznym udziale 

wspólników oraz ich partnerów handlowych, w hipotetycznej sytuacji braku ram prawnych 

zawartych w ogólnym i generalnym akcie prawnym. 

                                                 

54 Chodzi tutaj o koncepcję określaną w literaturze anglojęzycznej jako nexus of contract, które to określenie 

zostało po raz pierwszy użyte w: C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure, J. Financial Econ. 4/1976, s. 310. 
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Oczywiście już sama dychotomiczna struktura postawionego powyżej pytania może 

okazać się błędna, gdyż każda z dwóch opcji może tylko częściowo odpowiadać 

rzeczywistości. W związku z tym, w toku dalszego wywodu przedstawione zostaną  

na wstępie w sposób sumaryczny główne twierdzenia dotyczące istoty spółki na gruncie nauki 

prawa i ekonomii,55 a następnie scharakteryzowane założenie, jakie towarzyszyć będzie 

szczegółowym rozważaniom na temat zdolności wspólników do dokonywania zmiany prawa 

właściwego dla spółki (mobilności spółek w ścisłym rozumieniu). Wyjaśnienia wymaga, że nie 

sposób w niniejszym opracowaniu przywołać wszystkich poglądów na temat istoty spółki, 

która może być rozpatrywana z różnych perspektyw i w oparciu o odmienne założenia.56 Stąd 

tak trudne, o ile w ogóle możliwe, pozostaje udzielenie odpowiedzi na zadane powyżej pytanie.  

2. Instytucja spółki w ujęciu prawnym 

Pośród teorii wyjaśniających istotę spółki (osoby prawnej) na gruncie prawnym można 

wyróżnić dwie grupy.57 Pierwsza z nich obejmuje teorię kontraktową i instytucjonalną.58 Teoria 

kontraktowa kładzie nacisk na umowę jako źródło powstania i funkcjonowania spółki, a także 

podkreśla autonomię woli stron umowy (statutu spółki). Teoria instytucjonalna z kolei 

podkreśla odrębność spółki od samych wspólników. Druga grupa to teorie fikcji i realne.59 

Pierwsza z nich odmawia przyznania spółce statusu, jaki w obrocie prawnym mają osoby 

fizyczne – ludzie, a z którym związana jest pierwotna podmiotowość prawna. Spółka jako 

podmiot obrotu prawnego występuje tu z przyzwolenia państwa, a więc jej istnienie ściśle 

zależy od nadania „koncesji państwowej”. Teorie uznające realny byt spółki doszukują się  

w spółce obiektywnie istniejącego tworu społecznego lub nawet bytu analogicznego do 

jednostki ludzkiej. 

                                                 

55 Rozważania tutaj zawarte nie mają jednak na celu określenia natury spółki, jaka wynika z unormowań polskiego 

prawa spółek. 
56 Na temat różnych interpretacji spółki (firmy w rozumieniu ekonomicznym) na gruncie nauki ekonomii 

(neoclassical, principal-agent, transaction cost, nexus of contracts, property rights) zob. O. Hart,  

An Economist's Perspective on the Theory of the Firm, Colum. L. Rev. 7/1989, s. 1757. 
57 Zob. I. Gębusia, Interes spółki w prawie polskim i europejskim, Warszawa 2017, s. 41-43. 
58 Zob. Ł. Gasiński, Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Warszawa 2014, s. 63-68; S. 

Włodyka, w: Prawo Spółek Handlowych, T. 2A, S. Włodyka (red.), Warszawa 2007, s. 35, par. 6, który jest 

zwolennikiem teorii strukturalnej. Wyróżnienie tej ostatniej spotkało się z krytyką M. Romanowskiego, który 

wskazał, że jest ona w istocie zbliżona do teorii instytucjonalnej. Zob. M. Romanowski, w: System Prawa 

Prywatnego. Prawo Spółek Osobowych, A. Szajkowski (red.), Warszawa 2016, s. 106-11.  
59 Szer. zob. A. Klein, Ewolucja instytucji osobowości prawnej, w: Tendencje rozwoju prawa cywilnego,  

E. Łętowska (red.), Warszawa 1983, s. 66-67; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części 

ogólnej, Warszawa 2018, s. 238-240 
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W pewnym uproszczeniu, co z uwagi na cel rozważań nie wydaje się błędem, 

wszystkie te teorie skupiają się na odpowiednim rozłożeniu akcentów oraz narzuceniu 

określonego podejścia do interpretacji zdarzeń związanych z istnieniem i funkcjonowaniem 

spółki. Zarówno teoria kontraktowa, jak i teorie realne podkreślają samoistny charakter spółki, 

dla której regulacje prawne są wtórne lub mają mniejsze znaczenie od woli stron. W teorii 

instytucjonalnej oraz teorii fikcji większą uwagę zwraca się na normatywny charakter spółki 

oraz jej odrębność od interesu i woli udziałowców. Jak trafnie zauważa A. Klein, każda z tych 

teorii oparta jest o „uzasadnione spostrzeżenia”, a jedynie ich perspektywy badawcze zdają się 

być różne i przy tym zbyt wąskie.60 Warto również wspomnieć o teorii normatywnej, która 

wskazuje na pochodzenie spółki od woli ustawodawcy i ogranicza możliwość ustanawiania 

innej formy korporacyjnej niż ta wskazana w przepisach prawa (zasada numerus clausus).61 

Niezależnie od przyjętej teorii i nadanej jej nazwy warto podkreślić, że spółka jest 

zjawiskiem społecznym i prawnym o mieszanym charakterze; składającym się  

z powiązanych, lecz odmiennych rodzajowo elementów rzeczywistych (stosunki społeczne)  

i normatywnych (osobowość prawna).62 Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku zarówno 

wola stron stosunku spółki w zakresie powstania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej,  

w szczególności w relacjach wewnętrznych, jak i przepisy prawa. Te ostatnie pozwalają na 

powiązanie z określonymi stanami i zdarzeniami szczególnych cech (np. zdolność prawna)  

oraz wprowadzenie dodatkowych elementów (np. konstrukcja organu osoby prawnej)  

o sprecyzowanym znaczeniu niewynikającym z samych części składowych jednostki 

organizacyjnej. Z takiego spojrzenia na fenomen spółki wynika, że wola stron umowy spółki 

nie jest czynnikiem wystarczającym dla powstania i funkcjonowania współczesnych 

korporacji.  

W rezultacie w literaturze i orzecznictwie wielu krajów63 wskazuje się na „sztuczny” 

charakter spółek (ang. artificial being; legal fiction; fr. realité juridique).64 Podkreśla się  

                                                 

60 Zob. A. Klein, Ewolucja…, s. 66. 
61 Zob. M. Romanowski w: System…, s. 110. W ślad za tym również można mówić o zasadzie numerus clausus 

operacji reorganizacyjnych spółek. 
62 Zob. A. Klein w: Ewolucja…, s. 71. 
63 Na gruncie tradycji orzeczniczej sądów amerykańskich zob. J. Dammann, A New Approach to Corporate Choice 

of law, Venderbilt J. of Transnational L. 1/2005, s. 105; w orzecznictwie TS wyraźnie nawiązuje do takiego 

rozumienia spółki wyrok w sprawie Daily Mail, C-81/87, par. 19. 
64 Takie rozumienie spółki wynika z historii rozwoju spółek w krajach anglosaskich i nie jest obce współczesnej 

literaturze. Zob. przykładowo J.N. Gordon, The Mandatory Structure of Corporate Law, Colum. L. Rev. 7/1989, 

s. 1551; rozumienie to jest również głównym założeniem stojącym za orzecznictwem TS w sprawach dotyczących 

mobilności spółek na unijnym rynku. Zob. w odniesieniu do sprawy Cartesio, C-210/06, w: V. Korom,  
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w ten sposób zależność istnienia tej formy prowadzenia działalności gospodarczej  

od intencjonalnego aktu ustawodawcy.65 Na spółkę składa się określony zbiór („pakiet”) 

regulacji, który tworzy spójną całość (standard), a modyfikowanie poszczególnych elementów 

może podlegać istotnym ograniczeniom. To ostatnie rozwiązanie służyć ma przede wszystkim 

podmiotom zewnętrznym wobec spółki (np. wierzycielom i inwestorom) w ocenie ryzyka 

gospodarczego i prawnego.66  

W ujęciu komparatystyki funkcjonalnej, a więc uwzględniającej różnice w krajowych 

regulacjach, spółka określana jest jako szczególny zbiór reguł dotyczących zorganizowanych 

przedsięwzięć gospodarczych.67 Celem tych regulacji jest wyodrębnienie majątku jednostki 

gospodarczej od podmiotów założycielskich oraz określenie podstawowych reguł 

współdziałania osób zrzeszonych wokół danego przedsięwzięcia (minimalizacja zachowań 

oportunistycznych). Poszczególne porządki normatywne na świecie różni przy tym określenie 

kręgu tych osób, a konkretnie rozstrzygnięcie, na ile uprawnione jest uwzględnienie  

w ramach regulacji spółki innych podmiotów niż dyrektorzy i wspólnicy, np. wierzycieli  

i pracowników.68 

3. Spółka jako splot kontraktów (nexus of contracts) 

Koncepcję spółki jako tworu normatywnego można przeciwstawić twierdzeniom  

o kontraktowym charakterze relacji zachodzących na gruncie danej spółki. Idea odmiennego 

spojrzenia na fenomen spółek (publicznych) zrodziła się jeszcze w latach 30. XX wieku,69  

a rozwinęła się od lat 70. ubiegłego wieku.70 Jej zwolennicy określani są mianem kontraktarian 

                                                 

P. Metzinger, Freedom of Establishment for Companies: the European Court of Justice confirms and refines its 

Daily Mail Decision in the Cartesio Case C-210/06, ECFR 1/2009, s. 148. 
65 Krytycznie w tym zakresie i podkreślając, że “fikcyjność” rozumiana jako efekt celowego (zaplanowanego) 

działania człowieka jest cechą zarówno konstrukcji podmiotowości prawnej osoby fizycznej, jak i spółki M. Radin, 

The Endless Problem of Corporate Personality, Colum. L. Rev. 4/1932, s. 645. „Sztuczność spółki” stanowi stały 

element nieufności, a nawet pewnej pogardy dla konstrukcji spółki, która nie jest obca w krajach anglosaskich. 

Ib., s. 644. 
66 Zob. O. Hart, An Economist's…, s. 1764. 
67 Zob. J. Armour, Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition, CLP 

1/2005, s. 372. 
68 Zob. R. Kraakman i in., The anatomy…, s. 5-15. 
69 Jednym z pionierów spojrzenia na spółkę w ujęciu ekonomicznym jako strukturę kontraktów był R.H. Coase, 

który stosunek spółki sprowadził do relacji podporzadkowania (kierownictwa). Mówiąc ogólnie, zdaniem tego 

autora dostatecznie długi i powtarzalny charakter danej relacji będzie motywował strony do zawarcia stałego 

kontraktu. Niższe kosztów transakcyjne (np. brak konieczności prowadzenia negocjacji) od tych występujących 

na wolnym rynku (mechanizm wyceny-negocjacji) mają wyjaśniać istnienie spółek. Zob. R.H. Coase, The Nature 

of the Firm, Economica 16/1937, s. 386-405. 
70 Rozwój ten był oparty o krytykę i udoskonalanie tez R.H. Coause. Zob. A.A. Alchian, H. Demsetz, Production, 

Information Costs and Economic Organisation, AER 5/1972, s. 779-81. 
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(contractarians) i w ich opinii spółka jest splotem kontraktów (ang. nexus of contracts).71 

Przedmiotowa teoria korporacji pozwala „głębiej” (od środka) spojrzeć w spółkę i skupić się 

na relacjach tam zachodzących. Jednolite pojmowanie spółki jako odrębnej osoby prawnej 

spłaszcza skomplikowany i wielowymiarowy obraz, za jaki należy uznać przedsięwzięcie 

zorganizowane w formie spółki.72 Mówiąc inaczej, istoty spółki należy poszukiwać w realnych 

problemach pojawiających się na gruncie kolektywnych działań gospodarczych (ang. corporate 

realism), a nie poprzez konstruowanie abstrakcyjnych, a więc oderwanych od rzeczywistości, 

formuł skupionych wokół spółki jako odrębnej osoby prawnej.73 Koncepcja splotu umów 

stanowi postulat odmiennego spojrzenia na spółkę oraz przyjęcia perspektywy badawczej  

o charakterze analitycznym.74 Pozwala to na dobranie odpowiednich instrumentów (bodźców), 

które służyć będą ukierunkowaniu zachowań. Spółka nie stanowi bowiem jednolitej struktury 

posiadającej odrębny i własny interes. Stanowi ona jedynie forum, na którym dochodzi  

do poszukiwania odpowiedniej równowagi między jednostkami. Zdaniem C. Jensena oraz 

W.H. Mecklinga przydatne jest porównanie spółki do mechanizmów właściwych dla każdego 

wolnego rynku. Stąd też odrzucają oni potrzebę poszukiwania celu (interesu), którym służyć 

ma korporacja jako pojęcie nieprzystające do rzeczywistości.75 

Dla niektórych autorów teoria nexus of contract posiada nie tylko wymiar pozytywny 

(spółka jest w rzeczywistości splotem kontraktów)76, ale daje się również ująć normatywnie 

jako postulat przeniesienia punktu ciężkości tworzenia prawa korporacyjnego na szeroko pojęte 

strony stosunku spółki (ang. normative contractarianism).77 Po pierwsze, rola ustawodawcy 

sprowadza się w takim modelu przede wszystkim do tworzenia norm dyspozytywnych (ang. 

enabling rules), które znajdują zastosowanie wówczas, gdy strony nie postanowią inaczej.  

W rezultacie spółka przestaje być jednostką koncesjonowaną przez państwo, a źródło jej 

                                                 

71 Szer. w literaturze polskiej: K. Oplustil, Instrumenty…, s. 149-153. 
72 Zob. F.H. Easterbrook, D.R. Fischel, The Economic…, s. 12. 
73 Zob. W. Bratton, The new economic theory of the firm: critical perspectives from history, Stan.L.Rev. 7/1989, 

s. 1493-1494. 
74 Teoria nexus of contract nie jest jednolita i w swojej skrajnej postaci wskazuje na to, że wszystkie kontrakty  

w spółce mogą być negocjowane, a zatem nie ma potrzeby wprowadzania norm imperatywnych – mandatory rules 

(np. zakaz przywłaszczania okazji korporacyjnej - appropriating corporate opportunities). Zob. R.C. Clarke, 

Contracts…, s. 1706. 
75 Zob. C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the firm…, s. 311. 
76 Warto dodać, że sposób rozumienia kontraktu na gruncie omawianej tu teorii różni się od tego, jak umowy są 

postrzegane w prawie. Kontrakt stanowi tutaj stan, w którym strony poczuwają się do jego wykonania na skutek 

odpowiednich bodźców, przy czym nie są to tylko bodźce (przymus) związane z możliwością zwrócenia się do 

sądu, ale także te o charakterze czysto ekonomicznym. Zob. O. Hart, An Economist's…, s. 1764, przypis 30. 
77 Zob. F.H. Easterbrook, D.R. Fischel, The Economic…, s. 5. 
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powstania i istnienia ma charakter kontraktowy.78 Po drugie, w związku z tym, że wszystko 

może zostać ustalone w oparciu o negocjacje między zainteresowanymi stronami,79 nie ma 

potrzeby, aby istniały bezwzględnie obowiązujące normy prawa spółek. Prawo spółek stanowi 

jedynie „ofertę”, która pozwala wspólnikom ograniczyć koszty negocjacji.80 Każde państwo 

(jurysdykcja) przedstawia swoją „ofertę”, a udziałowcy spółki nie powinni napotykać  

na jakiekolwiek przeszkody przy wyborze regulacji najbardziej odpowiadających  

ich przedsięwzięciu.81 

Najistotniejsze z perspektywy opracowania pozostaje to, że teoria splotu kontraktów 

nie sprowadza spółki do stosunku umownego w jego rozumieniu przyjmowanym na gruncie 

prawa umów.82 Teoria ta wyraża jedynie prymat woli wspólników jako posiadaczy roszczeń 

rezydualnych przy decydowaniu bezpośrednio lub pośrednio (przez menadżerów)  

o funkcjonowaniu korporacji.83 Pozwala to, w ocenie zwolenników analizowanej teorii,  

na otrzymanie bardziej efektywnych rozwiązań niż te wynikające z decyzji ustawodawcy  

czy osób trzecich (np. wierzycieli). Wciąż dominujący na gruncie ekonomii pogląd wskazuje, 

że spółka stanowi wehikuł inwestycyjny, w którym szczególną pozycję posiadają właśnie 

udziałowcy.84 Wniesiony przez nich wkład znajduje potwierdzenie w akcjach, a jego zwrot jest 

uzależniony od spełnienia określonych warunków. Istotne pozostaje to, że udziałowcy  

są zaspokajani w ostatniej kolejności, a więc po spłacie pracowników, wierzycieli itd. Stąd ich 

roszczenia nazywa się rezydualnymi (ang. residual claims).85 Mówiąc inaczej, doktryna 

                                                 

78 Przynajmniej w założeniach zwoleników tej teorii. Zob. R.C. Clark, Contracts, Elites, and Traditions in the 

Making of Corporate Law, Colum. L. Rev. 7/1989, s. 1706. 
79 Teoria kontraktów opiera się na kilku kluczowych założeniach; przede wszystkim analiza dokonywana jest  

w długim okresie, w którym zachowania podmiotów mają charakter powtarzalny, a nie jednostkowy; wycena 

przedsiębiorstw spółek oparta jest o mechanizm rozwiniętego rynku kapitałowego; występuje tu założenie  

o ograniczonej swobodzie umów, gdzie wystarczającym elementem podlegającym negocjacji w każdym  

z kontraktów jest cena (wszystkie inne warunki mogą być narzucone przez jedną stronę); oraz założenia  

o racjonalności, a precyzyjnie – rozsądku inwestorów. Zob. F.H. Easterbrook, D.R. Fischel, The Economic…,  

s. 24 i 31. 
80 Ib., s. 34. 
81 Zob. M. Klausner, The Contractarian Theory of Corporate Law: A Generation Later, J. Corp. L. 2006, s. 783. 
82 Nie oznacza to, że teoria ta nie wywarła istotnego wpływu na rozumienie fenomenu spółki. Przykładem tego 

jest chociażby wyr. TS w sprawie Powell Duffryn, C-214/89, par. 16.  
83 W literaturze krytycznej wobec koncepcji nexus of contract podnosi się między innymi, że kręgu podmiotów 

uwzględnionych w kontrakcie spółki nie należy ograniczać się do udziałowców, ale powinien on obejmować 

przykładowo pracowników. W ten sposób koncepcja te ewoluuje do formy „splotu szczególnych inwestycji” 

(nexus of specific investments). Zob. M.M. Blair, Firm-Specific Human Capital and Theories of the Firm, w: 

Employees and Corporate Governance, M.M. Blair, M.J. Roe (red.), Waszyngton 1999, s. 63-74 i wskazana tam 

literature. 
84 F.H. Easterbrook, D.R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge 1996, s. 10-11;  

S. Lombardo, P. Pasotti, The Societas Europaea: a Network Economics Approach, ECFR 2/2004, s. 184 
85 Zob. K. Oplustil, Instrumenty…, s. 153-158. 
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prymatu interesu akcjonariuszy (ang. sharholders primacy rule) zakłada, że zysk akcjonariuszy 

wynika z przyrostu wartości majątku spółki, a nie ze stałej wartości niezależnej od powodzenia 

danego biznesu. W ten sposób dochodzi się do wniosku, że wspólnicy są najbardziej 

zmotywowani do pomnażania majątku spółki. Pośrednio korzystają z tego pozostali 

interesariusze, na których przenoszona jest część uzyskiwanego dochodu z danego 

przedsięwzięcia (ang. trickle-down effect).86 O doniosłości przedstawionych wyżej uwag 

świadczy to, że stanowią one oparcie dla istotnego elementu konstrukcji spółki jakim jest 

powierzenie właśnie udziałowcom prawa decydowania o najważniejszych sprawach spółki.87  

Tak ogólne założenie pozwala na sformułowanie wniosku uzasadniającego 

powierzenie wspólnikom możliwości decydowania także o prawie właściwym dla spółki.88 

Twierdzenie tego rodzaju może wydać się jednak zbyt daleko idące. Koncepcja nexus  

of contract i płynące z niej postulaty nie przedstawiają woli wspólników jako dobra 

absolutnego, niewymagającego żadnej korekty ze strony ustawodawcy. Tak byłoby jedynie 

teoretycznie, gdyby wszystkie koszty i zyski były odpowiednio ponoszone i osiągane wyłącznie 

przez wspólników (założenie o braku kosztów lub efektów zewnętrznych – ang. negative 

external cost).89 

Podsumowując tę część wskazać trzeba, że istnieją poważne wątpliwości co do 

możliwości zredukowania instytucji spółki do relacji umownej. Ekonomia kosztów 

transakcyjnych, na których m.in. opiera się koncepcja nexus of contract, jest trudna do 

przełożenia na kanwę problemu mobilności spółki. Dzieje się tak głownie z uwagi na jej 

otwartość na różne interpretacje (redukcyjny charakter – upraszczający stosunek umowny)90  

i założenia, które rozpatrywane są w długim okresie czasu (powtarzalność transakcji), nie zaś 

na bazie konkretnych przypadków (co jest nieodłączne dla praktyki prawa).91 Ponadto 

specyfika tej mocno liberalnej koncepcji nie przystaje do systemów prawa spółek, którego 

regulacje obejmują nie tylko wewnętrzne funkcjonowanie korporacji, ale również odnoszą się 

                                                 

86 Krytycznie na ten temat: G.W. Dent, Stakeholder Governance: A Bad Idea Getting Worse, Case Western 

Reserve Law Review 4/2008, s. 1124-25. 
87 Na marginesie wypada stwierdzić, że potoczne przekonanie o dominującej roli wspólników w spółce wynika  

z obserwacji początkowego stadium istnienia korporacji, a konkretnie jej założenia. Wspólnicy jako inicjatorzy 

przedsięwzięcia postrzegani są jako jego właściciele. Z oczywistych względów takie spojrzenie ma charakter 

upraszczający i nie uwzględnia złożonej natury spółki.  
88 Tak J. Borg-Barthet, The Governing Law of Companies in EU Law, Oksford 2012, s. 33. 
89 Zob. F.H. Easterbrook, D.R. Fischel, The Economic…, s. 25-39. 
90 Zob. porównanie rozumienia kontraktu w sensie koncepcji nexus of contracts i umowy w rozumieniu 

prawniczym: S. Bainbridge, The New Corporate Governance in Theory and Practice, Nowy York 2008, s. 24 
91 Z uwagi na brak uwzględniania kosztów zewnętrznych i założenie o zerowych kosztach transakcyjnych 

koncepcje nexus of contract są często przedmiotem krytyki, w tym ze strony inspiratora tej koncepcji R.H. Coase. 

Zob. Ronald H. Coase, The Firm, the Market and the Law, Chicago 1988, s. 15. 
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do ochrony podmiotów zewnętrznych. Można przyjąć, że taka sytuacja ma miejsce na gruncie 

unijnego systemu prawa spółek (por. art. 50 ust. 2 pkt g TFUE) oraz wielu europejskich państw, 

w tym Polski. 

4. Spółka jako stan równowagi pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 

Żadna z przedstawionych teorii oraz twierdzeń na temat istoty spółki nie przesądza  

o wyborze właściwej koncepcji dotyczącej mobilności spółek w wymiarze transgranicznym. 

Uznanie spółki za instytucję koncesjonowaną przez ustawodawcę, a więc mającą charakter 

normatywny, nie jest tutaj rozstrzygające, gdyż podmiotowość prawna oraz zdolność bycia 

podmiotem stosunków prawnych są również wynikiem ustanowienia odpowiednich norm  

w przypadku osób fizycznych.92 Różnica pomiędzy nimi wynika z filozoficznego podejścia do 

jednostki ludzkiej (samoistny charakter podmiotowości) oraz potrzeb obrotu gospodarczego.93 

W tym drugim aspekcie można powiedzieć, że „standard człowieka” i sposób jego 

funkcjonowania w obrocie prawnym i gospodarczym są zbliżone we współczesnych systemach 

prawa prywatnego w krajach rozwiniętych. Natomiast sposób uformowania jednostki 

organizacyjnej, uznania jej za spółkę i dalszego funkcjonowania może różnić się w wielu 

kwestiach w zależności od prawa danego państwa. Stąd można stwierdzić, że standard 

człowieka ma charakter pierwotny, gdyż jest powszechnie znany, a spółki jest wtórny wobec 

danego porządku prawnego, bo od niego w dużej mierze zależy. Ciągle jednak poza samą 

nobilitacją istoty ludzkiej normatywna koncepcja spółek nie przekonuje. Nic nie stoi bowiem 

na przeszkodzie, aby dany ustawodawca przyznał wspólnikom pełne uprawnienie do dowolnej 

zmiany systemu prawnego. Przedstawiając to obrazowo, skoro spółka jest pewnego rodzaju 

„niewolnikiem” danego prawa, to prawo to może wyzwolić ją poprzez nadanie jej pełnej 

swobody wyboru lex societatis. Pytanie, które od razu nasuwa się w analizowanej sytuacji, 

związane jest ze skutkami opisanego działania oraz obawą przed szkodami, jakie mogłaby 

wyrządzić tak „wyzwolona” spółka.  

                                                 

92 Przywołując słowa Ł. Karczyńskiego: „Norma prawna może utworzyć podmiotowość prawną w oparciu  

o cokolwiek, przy czym zwykle są to dwa rodzaje struktur: człowiek wraz z jego świadomością i  interesami  

(np. osoba fizyczna) albo intencjonalne powiązania służące zwykle realizacji wspólnych interesów grupy ludzi 

(np. spółka dwóch osób fizycznych, będąca osobą prawną typu korporacyjnego)”. Zob. Ł Karczyński, 

Transgraniczne…, s. 50. Jak wskazuje ponadto A. Klein, osoba fizyczna składa się z podmiotowości prawnej 

powiązanej z człowiekiem, a osoba prawna to podmiotowość połączona ze stosunkiem prawnym. Zob.  A. Klein, 

w: Ewolucja…, s. 81. 
93 Zob. Ł Karczyński, Transgraniczne…, s. s. 44. 
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Uznanie spółki za w przeważającej mierze relację umowną także nie przesądza 

odpowiedzi na pytanie o zdolność spółki do reinkorporacji. Jak zauważa J. Borg-Barthet, 

reinkorporacja ze względu na skalę modyfikacji, jakie przechodzi spółka, bardziej przypomina 

nowację stosunków prawnych, niż zmianę statutu kontraktowego na gruncie prawa prywatnego 

międzynarodowego.94 Z perspektywy niektórych interesariuszy (wierzycieli, pracowników) 

umowa spółki może być nadto traktowana na zasadzie funkcjonalnej analogii jako kontrakt 

adhezyjny, czyli taki, na którego treść interesariusze nie mieli realnego wpływu poza podjęciem 

decyzji o przystąpieniu do kontraktu (ang. take or leave). Taki stan rzeczy skłania do 

ograniczenia autonomii wspólników na rzecz ochrony przynajmniej wybranych „słabszych” 

stron umowy ze spółką.95 Wierzyciele i pracownicy godzą się bowiem na związanie 

określonymi regułami prawa spółek wpływającymi na ich sytuację prawną i ekonomiczną 

(faktyczną), rzadko przy tym przewidując możliwość daleko idących zmian wynikających  

z reinkorporacji spółki. 

Z perspektywy niniejszego opracowania za dużą zaletę koncepcji kontraktariańskich 

uznać trzeba zaproponowanie przez jej zwolenników realnego spojrzenia na spółki zamiast 

polegania na rozważaniach dotyczących jej natury. Posłużenie się sformułowaniem nexus  

of contract ma charakter bardziej obrazowy niż oddający w pełni zamysł przedstawicieli 

wskazanej doktryny ekonomicznej. Kontrakt jest tutaj narzędziem, które zapewnia równowagę, 

gdyż to strony kontraktu w najlepszy sposób są w stanie określić swoje potrzeby i dążyć do ich 

zabezpieczenia. Nie oznacza to jednak braku konieczności interwencji regulatora w sytuacjach, 

gdy równowaga może być zagrożona lub osiągnięta w sposób efektywniejszy przy 

zastosowaniu innych metod. Spółkę wyróżnia zatem poszukiwanie równowagi pomiędzy 

potencjalnie szerokim spektrum interesów zaangażowanych w nią podmiotów, co jest 

szczególnie istotne z uwagi na okoliczność, że instytucja ta stanowi uniwersalny wehikuł 

prowadzenia zbiorowej działalności gospodarczej w gospodarce wolnorynkowej. Regulacje 

spółki mają na celu usprawnienie i zabezpieczenie obrotu.96 W tym świetle można przykładowo 

rozpatrywać odrębną osobowość prawną albo ograniczoną odpowiedzialność wspólników nie 

jako cechę istotną spółką, lecz jako zwyczajne ułatwienie zawierania umów i oszacowania 

ryzyka niewypłacalności z podmiotem zbiorowym. Równowaga w wymiarze zewnętrznym,  

a więc niezwiązanym z podmiotami będącymi stronami umowy spółki, będzie polegała w dużej 

mierze na internalizacji kosztów zewnętrznych powodowanych przez spółkę. Narzędziami, 

                                                 

94 Zob. J. Borg-Barthet, The Governing…, s. 27-28. 
95 Ib., s. 25-27. 
96 Zob. A. Klein, w: Ewolucja…, s. 70. 
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które temu służą na gruncie prawnym są przykładowo zakazy podejmowania pewnych 

czynności, reguły odpowiedzialności odszkodowawczej, obowiązki dokonania aktów 

szczególnej staranności itd. 

Podsumowując powyższe rozważania należy zauważyć, że niemożliwym jest 

stwierdzenie, czy zdolność do zmiany prawa właściwego dla spółki (transgraniczna mobilność 

w rozumieniu prawnym) wynika z istoty spółki. Odpowiedź na to pytanie nie wydaje się 

zarazem kluczowa przy założeniu, że stosunek spółki powinien być elastyczny, gwarantując 

podmiotom związanym z funkcjonowaniem danego przedsięwzięcia gospodarczego realizację 

ich słusznych interesów.97 W tym świetle mobilność spółek jest zjawiskiem usprawniającym 

przechodzenie pomiędzy różnymi stanami równowagi, a więc sytuacjami najbardziej 

efektywnej alokacji zasobów w rozumieniu ekonomii neoklasycznej (maksymalizacja 

indywidualnych użyteczności). Nie wyklucza to oczywiście, że niezbędna będzie interwencja 

ustawodawcy w celu przywrócenia warunków koniecznych dla osiągnięcia równowagi 

(swobodnego i świadomego podejmowania decyzji). Wskazane podejście, nawiązujące do 

twierdzeń wyrażonych przez C. Jensena oraz W.H. Mecklinga,98 stanowi mocne uzasadnienie 

przyznania spółkom szerokiej swobody w zakresie transgranicznej mobilności. 

5. Rodzaje strategii wykorzystywanych w prawie spółek  

Niezależnie od przyjętej koncepcji istoty spółki zgodzić należy się, że podstawowym 

zadaniem ustawodawcy jest korygowanie (lub ustanawianie odpowiednich bodźców) 

zachowań oportunistycznych uczestników obrotu. W związku z powyższym warto jeszcze 

zastanowić się nad tym, jakie prawne instrumenty (strategie)99 mogą zapewnić równowagę 

interesów podmiotów zaangażowanych w spółce. Celowe wydaje się sięgnięcie w tym miejscu 

do typologii zaproponowanych w literaturze międzynarodowej,100 w których wyróżniono 

następujące rodzaje norm i strategii we współczesnym prawie spółek: proceduralne (ang. 

                                                 

97 Z tej perspektywy w pewien sposób uzasadnione pozostaje stanowisko C. Jensena oraz W.H. Mecklinga,  

że mówienie o interesie spółki pozbawione jest w gruncie rzeczy sensu. Zob. C. Jensenem, W.H. Mecklingem, 

Theory…, s. 311. Tytułem przykładu, w sytuacji podnoszenia zarzutu wadliwości uchwały z powodu naruszenia 

interesu spółki w istocie zarzut dotyczy tego, że w długim okresie czasu oraz przy uwzględnieniu tej uchwały nie 

doszłoby do zawarcia kontraktu spółki w obecnym kształcie (ceteris paribus).  
98 Ib. 
99 Strategią jest tutaj sposób rozwiązania danego problemu. Zob. J. Armour i in., w: The Anatomy…, s. 31. 
100 Zob. ib., s. 31-38, choć strategie przedstawione tamże dotyczą łagodzenia konfliktu agencyjnego, nie ma 

istotnych powodów, aby nie znalazły zastosowania w przypadku mobilności spółek; tym, bardziej, że w przypadku 

korzystania z tej mobilności dochodzi często do konkretyzacji konfliktu agencyjnego, np. w postaci horyzontalnej, 

tj. między udziałowcami większościowymi a mniejszościowymi; J.N. Gordon, The Mandatory…, s. 1591-1597. 
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procedural), budujące zaufanie (ang. trusteeship), reguły wejścia i wyjścia z inwestycji (ang. 

entry and exit rules), uprawnienia decyzyjne (ang. power allocating), reguły i standardy 

zachowań (ang. rules and standards). Wyszczególnione kategorie nie mają za zadanie 

uporządkowania wszystkich norm, ale pozwalają do pewnego stopnia na nowo spojrzeć na 

problemy związane z mobilnością spółek oraz zwiększyć świadomość ich funkcjonalnego 

znaczenia przy rozwiązywaniu nieprawidłowości towarzyszących przejawom mobilności.101 

Normy proceduralne102 określają reguły postępowania, które nie odnoszą się 

bezpośrednio do podejmowania konkretnych decyzji. Mówiąc inaczej, ich zadaniem jest 

stworzenie odpowiednich warunków niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesów 

decyzyjnych i wykonania przyznanych uprawnień (np. termin zwołania zgromadzenia 

akcjonariuszy; procedura wyceny akcji podlegających wykupowi). Cechą tych norm jest często 

ich arbitralność. Niemniej bardziej ważne jest tutaj określenie pewnego powtarzalnego  

i znanego standardu niż indywidualnie dopasowanych reguł. W istocie do szczególnego rodzaju 

norm proceduralnych należą te związane z budowaniem zaufania, a właściwie usuwaniem 

konfliktu interesu oraz dostarczaniem wiarygodnych informacji. Przepisy tego rodzaju 

wprowadzają ograniczenia w źródłach wynagrodzenia określonych podmiotów albo przenoszą 

podejmowanie decyzji lub wydawanie opinii na podmioty spełniające kryteria niezależności 

(niezależni członkowie rady, audytorzy, organy rejestrowe itd., którzy określani są czasami 

mianem „strażników” – ang. gatekeepers).  

Uprawnienia decyzyjne mogą dotyczyć bezpośrednio reguł podejmowania decyzji,  

a więc w przypadku spółki – ustalenia właściwych organów, inicjowania trybu podejmowania 

decyzji, określenia sposobu głosowania nad decyzją, ewentualne przyznania prawa weta 

określonym podmiotom lub grupom podmiotów. Ponadto, za uprawnienie decyzyjne uznać 

trzeba także możliwość wpływania na skład organów oraz pośrednio na zapadające tam 

rozstrzygnięcia. W przeciwieństwie do norm proceduralnych normy analizowane w tym 

miejscu odpowiadają na pytanie o to, kto rzeczywiście podejmuje decyzje, a nie o to, jak te 

decyzje są podejmowane. 

Warunki przystąpienia do spółki lub wyjścia z niej, chociaż współwystępują  

z normami proceduralnymi, stanowią przykład alokacji szczególnych uprawnień 

determinujących decyzje podejmowane przez aktorów korporacyjnych. W przypadku 

przystąpienia do spółki istotne pozostaje dostarczenie odpowiednich informacji,  

                                                 

101 Zob. J. Armour i in., w: The Anatomy…, s. 32. 
102 Normy proceduralne w znaczeniu tu przedstawionym nie pokrywają się z obecnym w doktrynie prawniczej 

podziałem na normy proceduralne (procesowe) oraz materialne. 
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a w odniesieniu do wyjścia z niej niezbędne jest zagwarantowanie otrzymania adekwatnego 

zwrotu zainwestowanych przez wspólnika środków, np. ceny za udziały. 

Ostatnią z kategorii norm są reguły i standardy zachowań, które określają kompetencje 

podmiotów oraz wskazują, w jaki sposób kompetencje te powinny zostać wykonane.103 Reguły 

oddziałują ex ante, a więc obejmują zakazy podejmowania pewnych zachowań (np. zakaz 

przekształcenia spółki w upadłości likwidacyjnej). Standardy z kolei dotyczą oceny 

dopuszczalności zachowań ex post.104 W ten sposób ogranicza się możliwość realizacji 

pewnych działań, które oceniane są jako nieprawidłowe. Można tu wymienić dwie podstawowe 

sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy ograniczenia zachowań członków organów zarządzających 

lub akcjonariuszy większościowych poprzez wprowadzenie standardu należytej staranności 

przy wykonywaniu powierzonych czynności lub konieczności uwzględnienia interesu innych 

podmiotów. Druga sytuacja dotyczy z kolei standardów spełnianych przez efekty zachowań,  

a więc np. uchwały organu właścicielskiego. W przypadku braku spełnienia standardu powstaje 

możliwość podważenia danego aktu przez zewnętrznego arbitra (najczęściej sąd).   

                                                 

103 Zob. J. Armour, H. Hansmann, R. Kraakman, M. Pargendler, w: The Anatomy…, s. 32-33. 
104 Oznacza to ocenę działania po jego dokonaniu, a nie ocenę dokonywaną z perspektywy ex post, a więc przy 

uwzględnieniu wszystkich faktów, w tym tych ujawnionych po podjęciu działania. 
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Rozdział III 

 

Rys historyczny 

 

 

1. Uwagi wprowadzające 

Problematyka mobilności spółek kapitałowych rozumianej jako zdolność 

zorganizowanych podmiotów gospodarczych do wyboru ram prawnych kształtujących 

wewnętrzne i zewnętrzne relacje prawne, stanowi przedmiot szerokiej dyskusji w literaturze 

prawniczej i ekonomicznej ostatnich 200 lat. Można przy tym zaryzykować stwierdzenie,  

że umożliwienie wyboru prawa prowadzenia działalności gospodarczej (arbitrażu 

regulacyjnego), nawet w wąskim zakresie, stanowiło jeden z kluczowych czynników powstania 

i rozwoju współczesnego prawa spółek i samej spółki jako instytucji wolnego rynku. Stąd warto 

prześledzić, czy i w jaki sposób zjawisko mobilności spółek towarzyszyło w przeszłości 

prowadzeniu międzynarodowej działalności gospodarczej.    

2. Starożytność  

Badania nad funkcjonowaniem zorganizowanych podmiotów gospodarczych 

pokazują, że zjawisko mobilności (w sensie zdolności wyboru prawa jakie rządzić będzie daną 

działalnością) towarzyszyła rozwojowi relacji gospodarczych już w czasach starożytnych. 

Znakomitym tego przykładem są kolonie gospodarcze (kãrum) zakładane przez Asyryjczyków 

pomiędzy 2000 a 1800 r. p.n.e. na terenie ówczesnej Anatolii. Kãrum stanowiło jednostkę 

gospodarczą o charakterze korporacyjnym ze zgromadzeniem kupców jako głównym 

organem.105 Poza wspieraniem i rozwojem członków kolonii, kãrum zajmowały się również 

pozyskiwaniem i inwestowaniem w przedsięwzięcia gospodarcze. Funkcjonowały one  

w oparciu o własne prawo, system sądownictwa i zwyczaje uznawane przez książąt 

anatolijskich miast.106 Reguła uznania obcych form gospodarczych na terenie własnej 

                                                 

105 Tłumacząc istotę kãrum na współczesne realia gospodarcze wskazać trzeba, że było to połączenie spółki oraz 

samorządu gospodarczego i lokalnego.  
106 Zob. szer. K. R. Veenhof, Some Social Effects of Old Assyrian Trade, Iraq 1/1977, s. 118; K. Moore,  

D. Lewis, Foundations of corporate empire, Londyn 2000, s. 30-31. Interesujące pozostaje również to, że 

Asyryjczycy zawierali spółki partnerskie własnego prawa (tappa 'utum) z obywatelami miast Anatolii. Nie zostało 

potwierdzone zawieranie spółek udziałowych (naruqqum). Zob. K.R. Veenhof, J. Eidem, Mesopotamia. The Old 

Assyrian Period, Göttingen 2008, s. 188.  
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jurysdykcji nie była więc obca już w czasach antycznych. Głównym celem tego działania było 

zwiększenie atrakcyjności handlowej i ożywienie gospodarcze ówczesnych miast-państw.107 

Mogłoby się wydawać, że interesującym okresem badawczym z perspektywy 

mobilności spółek są czasy Imperium Rōmānum.108 Obszar wpływów gospodarczych 

rozciągający się od wybrzeży Brytanii po Indie oraz różne porządki prawne obowiązujące na 

terenie imperium mogły wpływać na przenikanie się poszczególnych sposobów prowadzenia 

działalności gospodarczej. Nie jest jednak możliwe przy obecnym stanie wiedzy ustalenie, czy 

mieszkańcy Imperium Rzymskiego mieli swobodę w zakresie wyboru reżimu prawnego 

podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych, a także, czy w przypadku jej posiadania 

faktycznie korzystali z przedmiotowej swobody.109 Hipotetycznie mogłoby to polegać  

na wyborze pomiędzy przykładowo rzymską societas110 a palestyńską iska.111 Badacze tego 

okresu milczą również w przedmiocie ewentualnej romanizacji prawa gospodarczego  

w omawianym tu zakresie na terenie poszczególnych prowincji.112 Rozwój prowincjonalnych 

form organizacji działalności gospodarczej był ograniczany przez hegemonię polityczną  

i gospodarczą Rzymian. W rezultacie odmiennie niż to było widoczne już od XVII w.  

w Europie, w starożytnym Rzymie brakowało impulsu wynikającego z presji konkurencyjnej 

ze strony innych samodzielnych organizacji państwowych dla rozwoju form działalności, które 

                                                 

107 Dopuszczenie obcych form organizacyjnych i kultury zarządzania może mieć pozytywne znaczenie również 

współcześnie. Jako przykład tego podawana jest chociażby szwedzka Ikea. Zob. N. Pohl, Mobility…, s. 168. 
108 Na marginesie jedynie warto wspomnieć również o rozwoju sreni w Indiach w okresie od 800 p.n.e. do 1000 

n.e., która stanowiła rodzaj korporacji z wykształconym na gruncie prawnym oddzieleniem majątku wspólników 

od majątku samej spółki, uznanej odrębnej osobowości prawnej i rozdzieleniem podmiotów zarządzających  

i wnoszących majątek do spółki. Z perspektywy transgranicznej mobilności sreni były zakładane w oparciu  

o zgodę władców danego obszaru, na którym funkcjowały, co praktycznie wykluczała swobodę “inkorporacji” 

spółki pod obcym prawem. Zob. V. Khanna, Business organisations in India prior to the British East India 

Company, w: Research Handbook on the History of Corporate and Company Law, H. Wells (red.), Cheltenham 

2018, s. 33-59. 
109 Istnieją natomiast przykłady wyboru przez obywateli prowincji prawa rzymskiego w innych sprawach.  

Zob. D. Johnston, Roman Law in Context, Cambridge 2014, s. 11, 
110 Formą tę można porównać do współczesnej spółki partnerskiej. Zob. W.W. Buckland, A Text-Book of Roman 

Law From Augustus to Justinian, Cambridge 1921, s. 504-07; H. Hansmann, R. Kraakman, R. Squire, Law and 

the Rise of the Firm, 119 HarvLRev. 2006, s. 1356, którzy wskazują na istotne różnice pomiędzy societas  

a współczesną spółką partnerską, np. odpowiedzialność pro rata za długi oraz występowanie wspólników 

indywidualnie w obrocie. 
111 Rodzaj spółki osobowej (joint venture) przypominającej współczesną spółkę komandytową (przynajmniej  

w ramach stosunku wewnętrznego) w Palestynie w okresie amoraickim (II-V w. n.e.). Wspólnicy w celu realizacji 

wspólnego przedsięwzięcia podzieleni byli na tych, którzy zajmowali się prowadzeniem spraw spółki  

i tych, którzy wnosili kapitał. Specjalnym rodzajem takiej spółki była klyto, która wykorzystywano  

w przedsięwzięciach morskich. W jej ramach straty ponosił tylko jeden ze wspólników (posiadacz statku).  

Szer. Z. Safrai, The Economy of Roman Palestine, Nowy York 2005, s.169-170.  
112 Używając współczesnego języka należałoby mówić o harmonizacji lub ujednolicaniu prawa, a także  

o wprowadzaniu ponadnarodowych form prawnych. 
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zwiększałyby efektywność wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.113 Poza tym (lub  

na skutek tego) sama koncepcja podmiotu określanego dzisiaj jako „spółka akcyjna”  

z odrębną osobowością prawną i ograniczoną odpowiedzialnością wykształciła się jedynie  

w ograniczonym zakresie w prawie rzymskim114 i była wykorzystywana głównie  

do przedsięwzięć o charakterze publiczno-prywatnym (pobór podatków; eksploatacja złóż 

kopalin).115 Można co najwyżej spekulować, że jedną z przyczyn tego stanu było nieistnienie 

lepszej alternatywy dla form prowadzenia działalności gospodarczej w starożytnym Rzymie 

(monopolistyczna pozycja prawa rzymskiego w tym zakresie i brak presji na ówczesnego 

legislatora).  

3. Rozwój spółek w okresie nowożytnym 

W następnych wiekach po upadku Cesarstwa Rzymskiego rozwój poszczególnych 

korporacyjnych form prawnych miał charakter niezależny i wynikał z potrzeb partykularnych 

grup interesów. Tytułem przykładu można tu wskazać zrzeszenia młynarzy w XII w.  

w południowej Francji oraz spółki morskie (societates navalis), czego przykładem może być 

colonna związana z miastem Amalfi położonym na półwyspie apenińskim. Intensywny rozwój 

handlu we włoskich miastach i ich odrębność jurysdykcyjna wpływały  

na wprowadzanie nowych rozwiązań dla ówczesnego biznesu. Przykładem tego jest 

wprowadzenie przez Sienę w 1310 r. prawa ograniczającego odpowiedzialność partnerów. 

Trudno stwierdzić, czy celem tego była ochrona własnych mieszkańców przed obcymi 

wierzycielami czy też zachęcenie do inwestowania. Eksperyment ten jednak się nie powiódł. 

Liczne bankructwa i pokrzywdzenia wierzycieli drastycznie obniżyły zaufanie do spółek-

                                                 

113 Zob. P.F. Bang w: The Roman Economy, W. Scheidel (red.), Cambridge 2012, 210-214. 
114 Si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent [jeśli jest się coś 

dłużnym stowarzyszeniu, to nie pojedynczym członkom, a dług stowarzyszenia nie jest długiem pojedynczych 

członków], Dig. iii, 4, 7, § 1. Zob. A.K. Kuhn, A Comparative Study of the Law of Corporations, Nowy York 

1912, s. 28. Szer. na temat form ograniczenia odpowiedzialności wspólników (w szczególności instytucji peculium 

i ograniczeniu odpowiedzialności ustanawiającego do wysokości wniesionego wkładu, o ile nie brał udziału  

w zarządzaniu peculium) w praktyce obrotu w okresie rzymskim zob. S.M. Bainbridge, M.T. Henderson, Limited 

Liability: A Legal and Economic Analysis, Cheltenham 2016, s. 21-23; Hansmann, R. Kraakman, R. Squire, 

Law…, s. 1358-1360. 
115 Societates publicanorum bardziej przypominały, jeżeli chodzi o strukturę, spółki komandytowe, a w zakresie 

celu utworzenia – europejskie spółki charterowe (XVII w.), na rzecz których przekazywana była część zadań 

państwa (publicznych) i uprawnień potrzebnych do ich wykonywania. Zob. A.K. Kuhn, A Comparative…, s. 26; 

M. Radin, Fundamental Concepts of the Roman Law, Fundamental Concepts of Roman Law, California Law 

Review 2/1925, s. 120; W. Scheidel, Roman Economy, Cambridge 2012, s. 204. Szer. na temat problemu 

wytworzenia się idei spółki w prawie rzymskim zob. J. L. Patterson, The Development of the Concept  

of Corporation from Earliest Roman Times to A.D. 476, The Accounting Historians Journal 1/1983, s. 90-96;  

T. Kuran, The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence, The American Journal of 

Comparative Law 4/2005, s. 789-791; H. Hansmann, R. Kraakman, R. Squire, Law…, s. 1360-1364. 
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banków założonych pod prawem Sienny. W efekcie Sienna powróciła do poprzednich 

rozwiązań prawnych, a na słabości tego miasta zyskała Florencja, stając się centrum 

finansowym Europy w tym czasie.116 Ta ostatnia w 1408 r. wprowadziła dostępną powszechnie 

società in accomandita (spółka komandytowa).117 Ciekawym przypadkiem oddziaływania na 

siebie różnych form prowadzenia biznesu jest również interakcja pomiędzy wenecką 

collegantia i bizantyjską commenda (morskie spółki partnerskie) w późnym okresie 

Bizancjum.118 

Dopiero rywalizacja gospodarcza na szlakach handlowych i koloniach w XVII w. 

doprowadziła w zachodniej Europie do powstania kilku zbliżonych do siebie organizacji, które 

zapoczątkowały utworzenie angielskiej (a później brytyjskiej) Kompanii Wschodnioindyjskiej 

(Honourable East India Company) w 1600 r.119 oraz holenderskiej Kompanii 

Wschodnioindyjskiej (Verenigde Oost-Indische Compagnie) w 1602 r.120 Cechą wspólną tych 

spółek było ich utworzenie na podstawie przywileju nadanego przez władcę121 (przyznane  

w ten sposób przywileje przybierały najczęściej formę monopolu na określoną działalność)122 

oraz wzajemna konkurencja o wpływy w handlu towarami z Indii. Istotne z perspektywy tego 

opracowania jest to, że rozwiązania przyjęte w szczególności w holenderskiej Kompanii 

                                                 

116 Zob. W.M. Bowsky, A Medieval Italian Commune: Siena Under the Nine, 1287-1355, Londyn 1981, s. 241; 

H. Hansmann, R. Kraakman, R. Squire, Law…, s. 1374. 
117 Szer. o rozwoju form korporacyjnych, w szczególności spółek partnerskich (włoskich compagnia)  

z porównywalnymi do współeczesnych zasadami reprezentacji spółki i odpowiedzialności za długi, w okresie 

średniowiecza: A.K. Kuhn, A Comparative…, s. 30-36. R.S. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle 

Ages, 950-1350, Cambridge 1976, s. 74-79; R. de Roover w: The Cambridge Economic History, M.M. Postan 

(red.), t. III, Cambridge 1965, s. 75. H. Hansmann, R. Kraakman, R. Squire, Law…, s. 1365-1366. 
118 Zob. szer. A.E. Laiou, The Economic History of Byzantium, Waszyngton 2002, s. 1119 -1120. 
119 Przywilej handlu (monopol) z Indiami został nadany przez królową Elżbietę I. Pełna nazwa tej spółki to: The 

Governors and Companies of Merchants of London trading into the East Indies, która oddawała jej pierwotny 

charakter ograniczony do określonej grupy podmiotów (stowarzyszenia kupców), której przyznany został 

monopol na handel z Indiami. Nie była to pierwsza tego rodzaju spółka. Wcześniej, bo w 1553 r. utworzona została 

chociażby Spółka Moskiewska (Muscovy Company) w celu prowadzenia handlu z Rosją. R. Harris, Industrializing 

English Laws. Entrepreneurship and Business Organisation, 1720-1844, Cambridge 2004, s. 43 
120 Do innych tego typu spółek charterowych tego okresu należały m.in. Duńska Kompania Wschodnioindyjska 

(Østindisk Kompagn), której statut został nadany przez króla Christiana IV w 1616 r.; Portugalska Companhia do 

commércio da Índia or Companhia da Índia Orienta utworzona rzez króla Filipa III w 1628 r.; francuska 

Compagnie française pour le commerce des Indes orientales wyczarterowana przez króla Ludwika XIV w 1664 

r.; Szwedzka Kompania Wschodnioindyjska (Svenska Ostindiska Companiet) założona w 1731 r. Zob. K. Kuhn, 

A Comparative…, s. 39-42. 
121 Akt ten często określał m.in. zakres odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Zob. H. Hansmann,  

R. Kraakman, R. Squire, Law…, s. 1378.  
122 Spółki te w dużej mierze zależały od woli władcy, który przynajmniej w świetle prawa w ramach swoich 

prerogatyw mógł w każdej chwili cofnąć licencję spółce. R. Harris, Industrializing…, s. 113. 
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stanowiły wzorzec dla dalszego rozwoju i zmian zachodzących w kolejnych latach w ramach 

tego typu podmiotów.123 

Na przełomie XVII i XVIII wieku w Anglii doszło do gwałtownego wzrostu liczby 

spółek akcyjnych emitujących zbywalne akcje.124 Ich powstawanie było zjawiskiem oddolnym 

(rynkowym) i często nie wiązało się z istnieniem szczególnych podstaw prawnych (ang. 

unincorporated joint-stock companies).125 Wzrost ten został do pewnego stopnia 

zahamowany126 przez kryzys związany ze spekulacją na akcjach South Sea Company,127 spółki 

mającej głównie na celu restrukturyzację długu Wielkiej Brytanii. Uchwalona przez brytyjski 

parlament w 1720 r. ustawa „przeciwko bańkom spekulacyjnym” (ang. Bubble Act) wyraźnie 

zakazywała tworzenia tego rodzaju spółek bez zgody parlamentu.128 Warto jednak dodać, że 

zaledwie jedna sprawa kryminalna z 1722 r. (R v. Caywood) została rozstrzygnięta w oparciu 

o ten akt.129 Ustawa ta nabrała znaczenia dopiero w pierwszych latach XIX w., gdy została 

instrumentalnie wykorzystana do zwalczania podmiotów gospodarczych konkurencyjnych 

wobec spółek oktrojowanych.130  

Dopiero XIX w. doprowadził do zmian, wśród których dopatrywać się można  

źródeł współczesnych spółek kapitałowych. Ustawowe potwierdzenie ograniczonej 

odpowiedzialności wspólników za długi société anonyme po raz pierwszy pojawiło się  

w Code de Commerce131 z 1807 r.,132 która to forma spółki rozpowszechniła się następnie  

na skutek wojen napoleońskich na terenie części państw niemieckich (w tym Wielkiego 

                                                 

123 Dotyczyło to w szczególności pozbawienia możliwości żądania zwrotu wkładów po każdej z wypraw morskich, 

w zamian czego akcje spółki stały się zbywalne. Zob. A.K. Kuhn, A Comparative…, s. 49; H. Hansmann,  

R. Kraakman, R. Squire, Law…, s. 1376; S. Willston, History of the Law of Business Corporations before 1800, 

HarvLRev. 3/1888, s. 110. 
124 Pomiędzy 1690-1720 r. powstało od 150 do 190 spółek. Zob. R. Harris, Industrializing…, s. 170. 
125 Zob. R. Harris, Industrializing…, s. 53. Za jedną z przyczyn zwiększenia swobody zakładania spółek uznaje 

się bardziej liberalny sposób prowadzenia rządów po Chwalebnej Rewolucji. 
126 Zob. H.G. Henn, Laws of Corporations, St. Paul 1983, s. 21-22.  
127 Analogicznie Mississippi Company we Francji i przy istotnym udziale tej samej osoby, szkota Johna Law. Zob. 

J. Micklethwaite, A. Wooldridge, A Short History of a Revolutionary Idea, Londyn 2003, s. 36-39; K. Oplustil, 

Instrumenty…, s. 91-92, przypis 8. 
128 Zarzuty wobec funkcjonowania spółek akcyjnych były wówczas powszechne i formułował je również  

A. Smith, który poza wątpliwościami dotyczącymi przyznawania monopolu na określoną działalność wskazywał, 

że powierzenie zarządu nad działalnością spółek w ręce menadżerów (osób trzecich) jest mniej efektywne niż 

zaangażowanie właściciela danej firmy w prowadzenie swojej działalności gospodarczej. Zob. A. Smith, Wealth 

of Nations, Hertfordshire 2012, s. 740-741. 
129 Spółka założona w sprawie miała tym razem zajmować się handlem na morzach północnych (North Seas). Zob. 

R. Harris, Industrializing…, s. 79-81. Autor ten kwestionuje znaczenie Bubble Act dla ograniczenia rozwoju 

instytucji, za którymi według niego stały przede wszystkim motywy polityczne. Odmiennie P. Mirowski, The Rise 

(and Retreat) of a Market: English Joint Stock Shares in the Eighteenth Century, J.Econ. History 3/1981, s. 577. 
130 Zob. szer. R. Harris, Industrializing…, s. 236. 
131 Artykuł 33: Les associés ne sont possibles que de la perte du montant de leur intérêt dans le société. 
132 Zob. A.K. Kuhn, A Comparative…, s. 56-57. 
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Księstwa Poznańskiego), włoskich133 i Hiszpanii.134 Jednakże w celu prowadzenia działalności 

obarczonej wyższym ryzykiem lub wręcz działalności spekulatywnej wykorzystywana była 

forma spółki komandytowo-akcyjnej (société en commandite par actiones). Jej przewaga 

tkwiła w braku kontroli nad treścią umowy spółki i certyfikacji ze strony administracji.135 

Warto wspomnieć o tej formie, bo to właśnie ona stała się przyczynkiem dla reform w Wielkiej 

Brytanii na skutek wybierania jej przez krajowych przedsiębiorców wobec braku odpowiedniej 

„oferty regulacyjnej” ze strony prawa angielskiego w tamtym czasie.136 Gwałtowny rozwój 

przemysłu kolejowego w XIX w. spowodował wzrost zapotrzebowania na kapitał 

inwestycyjny. Nowe pokolenie prawników i przedsiębiorców bardziej otwartych i liberalnych 

oraz postępująca industrializacja doprowadziły do zniesienia w 1825 r. wspomnianego Bubble 

Act oraz uchwalenia w 1844 r. Joint Stock Companies Act.137 Na skutek tego ostatniego 

umożliwione zostało generalnie tworzenie spółek w oparciu wyłącznie o akt rejestracji 

dokonywany w specjalnie powołanym urzędzie rejestrowym (Registry Office).138 Model 

zaprezentowany w tej ustawie, uzupełniony w 1855 r. o ustawowe ograniczenie 

odpowiedzialności za długi spółki,139 a ostatecznie uproszczony przez Joint Stock Companies 

Act 1856,140 stał impulsem dla innych państw, w tym Francji (1867 r.)141 oraz Niemiec (1870 

                                                 

133 Np. Codice de Commercio Albertino z 1842 r. przyjęty przez Królestwo Sardynii.  
134 Codigo de comercio z 1829 r. 
135 Zob. A.K. Kuhn, A Comparative…, s. 57. 
136 Zob. R. Harris, Industrializing…, s. 273-273, wskazując tam fragment debaty toczącej się w brytyjskim 

parlamencie przede wszystkim w latach 30. XIX wieku. Już w latach 50. XIX s. około 29 spółek francuskich 

działało na terenie Anglii, w tym London General Omnibus Company założona w Paryżu jako société  

en commandite w 1855 r. Zob. J. Micklethwaite, A. Wooldridge, A Short…, s. 57; R. Cameron, France and the 

Economic Development of Europe, 1800-1914, Princeton 1961, s. 98. 
137 7 & 8 Vict. c.110. Celem tego aktu było w dużej mierze ustablizowanie ram prawnych prowadzenia działalności 

przez różne formy ukształtowane do tego czasu w praktyce obrotu gospodarczego. Ponadto w tym samym czasie 

uchwalony został the Registration, Incorporation and Regulation Act, który ustanawiał po raz pierwszy rejestr 

spółek. Warto wspomnieć, że inspiracją dla utworzenia tej instytucji był rejestr statków morskich z 1786 roku, 

który zawierał m.in. informacje na temat udziałowców, udziałów i transakcji z nimi związanych, odnośnie  

do każdego statku pływającego pod brytyjską flagą. Tak R. Harris, Industrializing…, s. 275. 
138 Taki system tworzenia spółek w odróżnieniu od systemy oktrojowanego i koncesjonowanego określany jest 

mianem systemu normatywnego. Zob. K. Oplustil, Instrumenty…, s. 91-92.  
139 Sec. VII The Limited Liability Act 1855 (18 & 19 Vict c 133). Nie zakończyło to całkowicie debaty nad istotą 

ograniczenia odpowiedzialności. Dopiero orzeczenie w sprawie Salomon v. Salomon & Co. Ltd. z 1897 r., UKHL 

1, [1897] AC 22, potwierdziło odrębną osobowość prawną spółki limited oraz wzmocniło zasadę ograniczonej 

odpowiedzialności wspólników za długi spółki. Zob. A. Mucha, Piercing the corporate veil doctrine under English 

company law after Prest v Petrodel decisions, Allerhand Working Paper 19/2017, s. 5. 
140 19 & 20 Vict. c.47. Głównym inicjatorem tej ustawy był R. Lowe, które jeszcze po uchyleniu Bubble Act miał 

powiedzieć, że kiedyś utworzenie spółki było przywilejem, celem jest, aby było to prawem dla każdego. Cyt. za 

J. Micklethwaite, A. Wooldridge, A Short…, s. 57-58. Fragmenty debaty nad przedmiotowym aktem można 

znaleźć na stronie: https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1856/feb/01/law-of-partnership-and-joint-

stock (dostęp: 12.04.2018).  
141 Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales. Najistotniejszym rozwiązaniem przyjętym w tej ustawie 

było uniezależnienie założenia spółki od autoryzacji ze strony organów administracyjnych. Na temat presji 

 

https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1856/feb/01/law-of-partnership-and-joint-stock
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1856/feb/01/law-of-partnership-and-joint-stock
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r.).142 Jak się wydaje, dalszy rozwój prawa spółek oparty o konkurencję prawa spółek został 

zahamowany między innymi przez rozwój teorii siedziby rzeczywistej we Francji, a więc 

powiązania spółki z państwem, w którym wykonywała ona faktyczną działalność.143 Poza 

izolacją prawa spółek na skutek działania odpowiednich reguł kolizyjnych odrębny rozwój 

prawa spółek w Europie kontynentalnej można tłumaczyć szczególnymi wydarzeniami  

o charakterze społeczno-gospodarczym mających miejsce w drugiej połowie XIX w., jak np. 

fala skandali i nadużyć gospodarczych w Niemczech (w okresie zwanym Gründerkrach).144 

4. Prawo spółek w USA w XIX i początkach XX w. 

Niezależnie od zdarzeń w Europie,145 w Stanach Zjednoczonych początku XIX w. 

również wytworzyła się presja na wprowadzanie uregulowań najbardziej korzystnych  

dla biznesu.146 Z gospodarczej perspektywy stały za tym kapitałochłonne przedsięwzięcia,  

w szczególności te związane z przemysłem tekstylnym i transportowym.147 Drugim powodem 

rozwoju regulacji organizacji gospodarczych było orzeczenie Sądu Najwyższego (Supreme 

Court) z 1819 r. w sprawie Dartmouth College v. Woodward,148 w którym ograniczona została 

możliwość ingerencji władz w istnienie i funkcjonowanie prywatnych korporacji, w tym tych 

                                                 

konkurencyjnej ze strony instytucji prawa angielskiego na prawo francuskie zob. Ch.E. Freedeman, Joint-Stock…, 

s. 196. Konkurencja ta wynikała także z Konwencji z 30.04.1862 r. pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, która 

umożliwiła spółkom założonym w Anglii na prowadzenie działalności na terenie Francji. Zob. Ib., s. 197;  

J. Rochat, Change for continuity: the making of the société anonyme in 19th century France, w: Research 

Handbook on the History of Corporate and Company Law, H. Wells (red.), Cheltenham 2018, s. 263. 
142 Zob. K. Oplustil, Instrumenty…, s. 92. Na temat złożonej historii niemieckiego prawa korporacyjnego, w tym 

przejścia od systemu koncesyjnego (ustawa pruska z 1843 r.; ADHGB z 1861 r.) do generalnego (ustawowego) 

trybu zakładania korporacji (1870 r.), a w dalszej kolejności powołanie do życia spółki GmbH (1892 r.), zob. szer. 

T.W. Guinnane, German company law 1794-1897, w: Research Handbook…, s. 170-202. 
143 Zob. J. Borg-Barthet, The Governing...s. 5. Zob. jednak na rozwój spółek prywatnych w Europie zachodniej  

w: P. Nazaruk, Analiza historyczno-prawna rozwoju instytucji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Europie Zachodniej i Polsce, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. XI, s. 391-394. 
144 Zob. K. Oplustil, Instrumenty…, s. 101.  
145 Wskazuje na to chociażby duże opóźnienie w rozwoju amerykańskiego prawa spółek w relacji do brytyjskich 

rozwiązań. Zob. M. Kahan, E. Kamar, The Myth of State Competition in Corporate Law, S.L.Rev. 3/2002,  

s. 723. 
146 Na temat zakładania korporacji w USA w latach poprzedzających rewolucję przemysłową zob. S. E. Baldwin, 

American Business Corporations before 1789, The American Historical Review 3/1903, s. 449-465. Spółki  

te podobnie jak spółka oktrojowana miały na celu wykonywanie głównie zadań o charakterze publicznym.  

Zob. P. Maier, The Revolutionary Origins of the American Corporation, The William and Mary Quarterly 1/1993, 

s. 55. 
147 Zob. R.K. Newmyer, John Marshall and the Heroic Age of the Supreme Court, Baton Rouge 2007, s. 247;  

P. Maier, The Revolutionary…, s. 52.  
148 17 U.S. (4 Wheat.) 518 (1819). Zob. szer. na temat znaczenia tej sprawy: R.K. Newmyer, John…, s. 246. Autor 

ten stwierdza, że między 1819 r. a 1830 r. liczba korporacji biznesowych wzrosła z 50 do 1900 w samej Nowej 

Anglii. 
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o charakterze komercyjnym.149 Kolejnym czynnikiem było potwierdzenie, że korporacje mogą 

wszczynać postępowania sądowe we własnym imieniu w innych stanach niż miejsce ich 

inkorporacji,150 a także prowadzić działalność gospodarczą na terenie innych stanów.151 

Jednym z pierwszych aktów zezwalających na założenie spółki na podstawie 

generalnych przepisów była ustawa z 1811 r. przyjęta w stanie Nowy York.152 Możliwość 

uzyskania statutu korporacji była limitowana przez maksymalny próg zebranego kapitału 

($ 100 tys.) i okres trwania spółki – 20 lat.153 Pomimo tego, popularność tworzenia spółek na 

podstawie zgody organu publicznego danego stanu, z czym związane były wyższe koszty, nadal 

pozostawała znaczna. Wynikało to z możliwości uzyskania pewnych szczególnych 

przywilejów formułowanych w akcie utworzenia, np. ograniczanie odpowiedzialności 

członków zarządu danej spółki. Dualny system tworzenia spółek powodował, że stany 

konkurowały ze sobą zarówno w przedmiocie najbardziej liberalnego prawa tworzenia 

spółek,154 jak i zakresu przywilejów przyznawanych spółkom do połowy XIX w. Towarzyszące 

systemowi „charterowemu” nieprawidłowości (np. korupcja)155 spowodowały, że większość 

stanów zakazała jego stosowania w swoich konstytucjach.156 Jednym z ostatnich był stan New 

Jersey, który już wtedy wyrastał na lidera wyścigu o najbardziej korzystne miejsce inkorporacji 

                                                 

149 Sprawa ta dotyczyła jednostki edukacyjnej utworzonej (oktrojowanej) jeszcze przez króla Jerzego III. Akt 

utworzenia został uznany za umowę, a w rezultacie podlegał ochronie na podstawie art. 1 ust. 10 amerykańskiej 

Konstytucji (Contract Clause) przed nadmierną ingerencją władz stanowych. Szer. na temat debaty o roli 

korporacji na początku XIX w. w USA zob. P. Maier, The Revolutionary…, s. 64-79. 
150 Zob. G.K. Henderson, The position of Foreign Corporations in American Constitutional Law, Cambridge 1918, 

s. 40-42 i wskazane tam orzecznictwo sądów stanowych. 
151 Bank of Augusta v. Earle, 38 U.S. 519 (1839). Sprawa dotyczyła banku skupującego weksle na terenie kilku 

stanów. Jeden z wystawców weksla z Alabamy odmówił zapłaty twierdząc, że bank nie miał prawa do 

prowadzenia działalności na terenie stanu (zasada ograniczenia funkcjonowania spółki do stanu, który ją 

inkorporował). Sąd Najwyższy stwierdził, odwołując się m.in. do zasady kurtuazji (uznania) w prawie 

międzynarodowym, że ograniczenie działalności zagranicznych korporacji powinno mieć wyraźne oparcie  

w przepisach stanowych, co w sprawie nie miało miejsca. Zob. G.K. Henderson, The position…, s. 42-49. Kwestia 

ta została ponownie poruszona w sprawie Paul v. Virginia, 75 U.S. (8 Wall.) 168 (1869 r.), w której pośrednio 

potwierdzono, że poszczególne stany nie mogą zakazać spółkom prowadzenia międzystanowej działalności. Zob. 

H. N. Butler, Nineteenth-Century Jurisdictional Competition in the Granting of Corporate Privileges, The Journal 

of Legal Studies 1/1985, s. 155; G. C. Henderson, The Position…, s. 101-111. 
152 Wcześniej generalne ustawy zostały uchwalone w Północnej Karolinie (1795 r.), Massachusetts (1799 r.). 

Wszystkie te akty ograniczały możliwość założenia spółki do wąsko określonych działów przemysłu. Dopiero  

w 1837 r. Connecticut umożliwił ustanowienie spółki w dowolnej sferze gospodarczej. Zob. H.G. Henn, Law…, 

s. 25; R.C. Larcom, The Delaware Corporation, Baltimore 1937, s. 1-2. 
153 Zob. H. N. Butler, Nineteenth-Century…, s. 143. Autor ten zauważa, że regulacje te miały zastosowanie  

do mniejszych przedsięwzięć. Prowadzenie w formie spółki (korporacji) działalności w dużych rozmiarach nadal 

podlegała konieczności uzyskania stosownej zgody – przywileju.  Zob. ib. 146-148. 
154 Zob. J. Micklethwaite, A. Wooldridge, A Short…, s. 52. 
155 Zob. na przykładzie stanu Delaware: R.C. Larcom, The Delaware…, s. 5-6. 
156 Zob. H. N. Butler, Nineteenth-Century…, s. 152-153. Zakazy te nie zawsze były skuteczne, czego najlepszym 

przykładem jest przyznanie szczególnych uprawnień General Electric przez Nowy York. Miało to na celu  

przeciwdziałanie przeniesieniu spółki do New Jersey. Zob.  H.G. Henn, Laws…, s. 26. 
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spółki.157 W ten sposób zakończyła się pierwsza wojna o dominację prawa spółek w USA, 

rozpoczęta jeszcze na początku XIX w.158 

Kolejny etap konkurencji regulacyjnej w USA rozpoczął się pod koniec XIX w., gdy 

New Jersey wprowadziło w 1875 r. zmiany w swoim prawie spółek, umożliwiając między 

innymi tworzenie struktur holdingowych poprzez przyznanie prawa do nabywania akcji przez 

korporacje.159 W 1899 r. Delaware zdecydował się ustanowić prawo spółek oparte w dużej 

mierze na dosłownym brzmieniu przepisów obowiązujących wtedy w New Jersey. W ślad za 

tym w sprawie Wilmington City Ry. Co. v. People’s Ry. Co.160 sąd stanu Delaware (Chancery 

Court) dokonał interpretacji nowo przyjętego prawa spółek w sposób analogiczny do tego, jak 

to robiły dotychczas sądy w New Jersey.161 Ostatecznie czynnikiem decydującym o wygraniu 

przez Delaware rywalizacji z New Jersey w tym czasie było wprowadzenie przez New Jersey 

restrykcyjnego prawa antymonopolowego (Seven Sisters Acts)162 w 1913 r.163 Zatem  

o wygranej Delaware zadecydowała nie innowacyjność rozwiązań przyjętych w tym stanie, ale 

przede wszystkim słabość dotychczasowego lidera regulacji prawa korporacyjnego. 

5. Współczesna Europa 

Powracając na grunt europejski, należy stwierdzić, że dynamika wymiany handlowej 

oraz postępujące procesy globalizacji w historii powojennej Europy istotnie wzmocniły 

potrzebę wprowadzenia regulacji normujących podstawowe zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej w wymiarze transgranicznym. Mobilność spółek, która była mocno zakorzeniona 

                                                 

157 Zob. ib., s. 156-58. Jednym ze stanów konkurujących w tym czasie z New Jersey był Maine poprzez 

liberalizację swoich przepisów (m.in. czterokrotne zwiększenie progu wartości możliwego do zebrania kapitału 

akcyjnego). Z uwagi jednak na restrykcyjne podejście tamtejszych sądów (zob. Libby v. Tobey, 82 Me. 397, 19 A. 

904 (1890); sprawa dotyczyła odpowiedzialności wspólnika za zawyżenie wartości wkładów) ten ostatni stan 

przegrał rywalizację. Zob. ib., s. 158, przypis 116. 
158 L.D. Soderquist, A.A. Sommer, P.K. Chew, L.O. Smiddy, Corporations and other business organizations: 

cases, materials, problems, Charlottesville 1991, s. 16. 
159 Stan ten stał się w ten sposób “domem dla trustów” (home of the trusts). Zob. 566 Zob. H. N. Butler, Nineteenth-

Century…, s. 161. Do innych działań należało dozwolenie na emisję akcji wielogłosowych oraz zliberalizowanie 

regulacji dotyczących aportów. Zob. J. Seligman, A Brief History of Delaware's General Corporation Law of 1899, 

Del.J.C.L. 2/1976, s. 265-66. Istotne znaczenie zdaniem badaczy tego okresu miało również utworzenie 

specjalnego podmiotu zajmującego się promocją prawa spółek na terenie USA. Zob. A.W. Stoke, Economic 

Influences Upon the Corporation Laws of New Jersey, J. Political Econ 5/1930, s. 571. 
160 47 A. 245 (Del. Ch. 1900). 
161 Zob. R.C. Larcom, The Delaware…, s. 25-26. 
162 Na temat ustaw: J. Seligman, A Brief…, s. 265-272. 
163 Zob. H. N. Butler, Nineteenth-Century…, s. 163. Przypuszczalnie utrata pozycji dominującej w zakresie prawa 

spółek nie była tak dotkliwa z uwagi na industrializację tego stanu w tym okresie i pomniejszający się udział  

w dochodach z podatku od inkorporacji (podatek koncesyjny; ang. franchise tax). Zob. E. Kamar, Beyond 

Competition for Incorporations, Geo. L.J. 2006, s. 1765 i n. Zob. też porównanie regulacji różnych stanów w tym 

okresie: W.C. Clephane, The organisation and managment of business corporations, St. Paul 1905. 
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w Stanach Zjednoczonych począwszy od przełomu XIX i XX w., powróciła do Europy dopiero 

w XXI w. Stało się tak pomimo, że podstawy prawne dla rozwoju mobilności istniały już od 

czasu ustanowienia wspólnego rynku przez Traktaty Rzymskie (1957 r.) w ramach projektu 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

Warto w tym miejscu wskazać na dynamiczne zmiany zaistniałe po 2000 r. w prawie 

spółek wielu krajów europejskich. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać  

w orzecznictwie TS i tzw. „erze po-Centrosowej”, tj. dekadzie następującej po wydaniu  

w 1999 r. wyroku w sprawie angielskiej spółki założonej w celu uniknięcia wynikającego  

z duńskiego prawa obowiązku wniesienia i pokrycia minimalnego kapitału zakładowego przy 

tworzeniu spółki.164 Zasadnicza treść oraz znaczenie tego wyroku polegały na umożliwieniu 

spółkom rejestracji w dowolnym państwie unijnym i prowadzenia działalności na terenie 

innego kraju. Następujące po tym zdarzeniu reformy prawa spółek polegały przede wszystkim 

na uproszczeniu zakładania i funkcjonowania spółek prywatnych (zamkniętych),165 w tym 

obniżeniu wymagań w zakresie minimalnego kapitału początkowego (zob. tabela nr 1 poniżej) 

oraz wprowadzania elektronicznego lub innego szybkiego trybu rejestracji spółek. Trend 

łagodzenia wymogów stawianych przez przepisy prawa spółek nie dotyczył jednak w tak 

istotny sposób Wielkiej Brytanii (Anglii). W kraju tym, posiadającym jeden z bardziej 

liberalnych systemów prawa spółek w UE, doszło w ostatnich latach do zaostrzenia niektórych 

regulacji, np. wprowadzony został zakaz ustanowienia jako wyłącznego dyrektora osoby 

prawnej.166 

 

Tabela 1 Porównanie wartości (liczonej w walucie Euro) wymogu minimalnego kapitału początkowego  

w spółkach prywatnych w wybranych państwach europejskich od 1999 r. do 2018 r. 

Państwo 1999 r. 2018r. 

Czechy €41,000 €8,000 

Dania €16,000 €10,000 

Francja167 €7,500 

(w przypadku SAS - €37,000) 

€1 

(w przypadku SAS – €0) 

                                                 

164 Szer. zob. rozdz. V.3.4.2. poniżej. 
165 Popularne stało się przede wszystkim wprowadzanie podtypu spółek prywatnych, np. w Hiszpanii w 2003 r. 

Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE); we Francji w 2003 r.: Société à Responsabilité Limitée (SARL)  

w Belgii w 2010 r.: société privée à responsabilité limitée Starter (SARL-S); 
166 Zob. sec. 156A CA; P. del Val Talens, Corporate Directors: In Search of a European Normative Model for 

Legal Persons as Board Members, ECFR 4/2017, s. 610. 
167 Zmiana została dokonana w 2003 r. w ramach Société à Responsabilité Limitée (SARL), a następnie w 2008 r. 

poprzez wprowadzenie nowej Société par Actions Simplifiée (SAS). Zob. P.H. Conac, The societas Unius 

Personae (SUP), ECFR 2/2015, s. 149. 
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Niemcy168 €25,000 €1 

Włochy €10,000 €1 

Łotwa €2,800 €1 

Holandia169 €18,500 €1 

Polska €12,000 €1,200 

Węgry €10,000 €1,500 

Słowenia €6,200 €7,500 

Szwecja €10,000 €5,000 

Źródło: J. Armour i in., CBR Extended Creditor Protection Index 1990-2013, Cambridge Centre for Business Research 2016, 

dostępny na stronie: https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/256566; R. Braun i in., Does Charter…, s. 405;  

L. Hornuf, J. Linder, End of Regulatory Competition in European Company Law?, Andrássy WPS 30/2014, s. 22-23. 

 

Mobilność spółek wraz z „kryzysami korporacyjnymi” i towarzyszącymi im 

działaniami nakierowanymi na zwiększenie ochrony akcjonariuszy oraz wierzycieli w ramach 

ładu korporacyjnego (corporate governance) miały z pewnością istotny wpływ na współczesny 

kształt prawa spółek w państwach członkowskich Unii Europejskiej.170 Skupiając się na 

mobilności spółek wskazać trzeba, że to właśnie jej skutkiem (choćby pośrednim) było  

w pierwszej kolejności wywarcie presji na ustawodawcach krajowych. Podejmowane przez 

poszczególne państwa działania miały najczęściej charakter reaktywny, a więc skupiały się na 

zatrzymaniu dotychczas funkcjonujących podmiotów w obszarze swojej jurysdykcji. Można 

mieć wątpliwości, czy rzeczywistym celem w takiej sytuacji było zachęcenie większej liczby 

podmiotów gospodarczych do osiedlenia się na terytorium danego państwa, czy też kluczowym 

motywem była ochrona krajowych interesariuszy przed „zalewem” obcych form prawnych 

wywołana swoistym strachem przed niewiadomym. Kwestia ta szerzej zostanie omówiona  

w następnym rozdziale.  

                                                 

168 Zob. H. Hirte, Die „Große GmbH-Reform” – Ein Überblick über das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-

Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG), NZG 20/2008, s. 761-763. 
169 W 2012 r. wprowadzona została tzw. Flex-BV – besloten vennootschappenmetbeperkte aansprakelijkheid. Zob. 

na temat reformy: H. J. de Kluiver, Towards a Simpler and More Flexible Law of Private Companies - A New 

Approach and the Dutch Experience, ECFR 3/2006, s. 45–68. 
170 Odnośnie USA zob. D.R. Fischel, The “Race to the Bottom” Revisited: Reflections on Recent Developments in 

Delaware’s Corporation Law, NW. U. L. Rev. 6/1982, s. 922. 

https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/256566
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Rozdział IV 

 

Ekonomiczne i empiryczne spojrzenie na mobilność spółek kapitałowych 

 

 

1. Wprowadzenie 

Ekonomia mobilności spółek może być badana z dwóch perspektyw, ex ante 

(mikroekonomiczna) i ex post (makroekonomiczna). Ta pierwsza dotyczy relacji aktorów 

zaangażowanych w spółce oraz interesów, jakie mogą być zagrożone na skutek zmian 

dokonywanych w spółce. Perspektywa ex post dotyczy z kolei skutków, jakie niesie za sobą 

dopuszczenie transgranicznej mobilności dla polityki gospodarczej państw. 

W związku z powyższym, w dalszym toku wywodu przedstawione zostaną trzy 

kwestie. Po pierwsze, przybliżona zostanie problematyka konkurencji regulacyjnej, które to 

zjawisko uznaje się często za następstwo umożliwienia spółkom wyboru statutu personalnego 

(lex societatis). Po drugie, autor podda analizie dane empiryczne pokazujące, w jakim stopniu 

spółki korzystają w Europie z ram prawnych usprawniających ich mobilność. Po trzecie, 

omówione zostaną konflikty mogące powstać w związku z przeprowadzaniem transakcji 

mobilności spółek (konflikty agencyjne mobilności spółek). 

2. Zjawisko konkurencji regulacyjnej prawa spółek w Europie 

2.1. Teoria konkurencji regulacyjnej w prawie spółek 

Teoria konkurencji regulacji prawa spółek171 zakłada istnienie szczególnego rynku 

usług (ang. market for corporate charters) polegających na dostarczaniu przepisów 

regulujących sprawy wewnętrzne spółki (ang. internal affairs).172 Podmiotami na tak 

                                                 

171 Zob. szer. przede wszystkim M. Szydło, Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Warszawa 2008, s. 109-

187; oraz S. Grundman, Regulatory Competition in European Company Law – Some Different Genius?, w: Capital 

Markets in the Age of the Euro: Cross-Border Transactions, Listed Companies and Regulation,  

G. Ferrarini, K.J. Hopt, E. Wymeersch (red.), Haga 2002, s. 569. 
172 Zob. na temat próby opracowania modelu takiego rynku: O. Bar-Gill, M. Barzuza, Lucian Bebchuk, The Market 

for Corporate Law, 162 J. Institutional & Theoretical Econ.1 /2006, s. 134-160. Oczywiście prawo spółek nie jest 

jedynym obszarem, w którym możliwe jest zaobserwowanie zjawiska konkurencji regulacyjnej. Do innych 

badanych gałęzi prawa należą tutaj: prawo papierów wartościowych, prawo podatkowe, prawo upadłościowe czy 

też prawo ochrony środowiska. Przegląd literatury na ten temat można znaleźć w: M. Ventoruzzo, Cost-Based and 

Rules-Based Regulatory Competition: Markets for Corporate Charters in the U.S. and the E.U., N.Y.U.J.L.  

& Bus. 3/2007, s. 93, przypis 3; M. Kahan, E. Kamar, The Myth…, s. 682 i n. 
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określonym rynku są państwa (głównie parlament i sędziowie173) jako strona podażowa oraz 

spółki (osoby wchodzące w skład organów podejmujących decyzje; inwestorzy) jako strona 

popytowa.174 Konsekwentnie czynione jest tutaj założenie o maksymalizacji swojej 

użyteczności (dobrobytu) przez uczestników wskazanego „rynku”.175 Z perspektywy państwa 

(strony podażowej) chodzi tutaj o maksymalizację dochodów, a jednym z czynników ich 

wzrostu ma być liczba inkorporacji spółek w danej jurysdykcji.176 

Zaistnienie konkurencji regulacyjnej wymaga po pierwsze, aby spółki posiadały 

faktyczną i prawną możliwość wyboru jurysdykcji korporacyjnej, a więc skorzystania  

z porządku prawnego niezwiązanego z miejscem prowadzenia faktycznej działalności 

gospodarczej (regulatory arbitrage).177 Należy jednak zaznaczyć, że przyzwolenie na arbitraż 

regulacyjny nie zawsze jest warunkiem koniecznym wystąpienia konkurencji regulacyjnej.  

Już samo dopuszczenie spółek z różnych państw do funkcjonowania w środowisku 

międzynarodowym, czy w przeszłości rywalizacja mocarstw kolonialnych, wystarczyły, aby 

doszło do rywalizacji o miano „najlepszego” systemu prawo spółek.178 Po drugie, istnieją 

bodźce, które motywują państwa do działań zachęcających spółki do inkorporowania się na ich 

terytorium lub przynajmniej zachowania dotychczas założonych spółek na swoim terytorium 

                                                 

173 Na uczestnictwo sędziów w ramach konkurencji regulacyjnej na przykładzie stanu Delaware wskazuje  

W.L. Cary, Federalism and Corporate Law: Reflections upon Delaware, Y.L.J. 4/1974, s. 670-84. 
174 Na marginesie należy wskazać, że w ramach tej teorii zakłada się, iż mobilność spółek jest doskonała, a więc 

nie istnieją żadne przeszkody w wyborze przez spółkę prawa. Zob. R. Romano, Law…, s. 228. Mówiąc inaczej, 

teoria ta powstała w oparciu o świat zerowych kosztów transakcyjnych. 
175 Zob. szer. na podstawie modelu Tiebout (C.M. Tiebout, A Pure Theory of Local Expenditures, JPE 5/1956, s. 

416-424) w: S. Lombardo, Regulatory Competition in Company Law in the European Community. Prerequisties 

and Limits, Frankfurt nad Menem 2002, s. 57. Przedstawione w tym miejscu ogólne wyjaśnienie oparte zostało  

o neoklasyczne podejście do ekonomii, które zakłada, że podmioty podejmują decyzje w celu maksymalizacji 

użyteczności posiadanych dóbr, a dokonana w ten sposób alokacja jest efektywna z perspektywy całej gospodarki. 

Zob. ib., s. 59. Wyjaśnienie konkurencji regulacyjnej może jednak opierać się o inne założenia oraz odmiennie 

zdefiniowane cele i kierunki. Przykładowo teoria wyboru publicznego, zaliczana do nowej teorii instytucjonalnej, 

modyfikuje założenie o racjonalności jednostek i zakłada istnienie innych niż maksymalizacja użyteczności 

motywów (np. politycznych) podejmowania decyzji. Z kolei ekonomia ewolucyjna poszukuje mechanizmów 

pozwalających na dokonywanie zmian i ich rozproszenie na różne systemy prawne. Zjawisko konkurencji 

przyczynia się w tym kontekście do zwiększania poziomu innowacyjności regulacyjnej. Zob. M. Eckardt, 

Explaining Legal Change from an Evolutionary Economics Perspective, GLJ 4/2008, s. 437-464. 
176 Zob. R. Romano, Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle, J.L. Econ. & Org. 2/1985,  

s. 228; E-M. Kieninger, Wettbewerb der Privatrechtsordnungen im Europäischen Binnenmarkt, Mohr Siebeck 

2002, s. 11; A. Ogus, Competition between National Legal Systems: A Contribution of Economic Analysis to 

Comparative Law, ICLQ 2/1999, s. 405-418; Krytycznie w tym zakresie, wskazując na inne cele jakimi kieruje 

się legislator (cele polityczne i ideologiczne), M. Kahan, E. Kamar, The Myth…, s. 728 oraz wskazana tam 

literatura. 
177 Zob. L. Enriques, EC Company Law and the Fears of a European Delaware, EBLR 6/2004, s. 1260;  

M. Ventoruzzo, Cost-Based…, s. 93. 
178 Por. M. Szydło, The Right of Companies to Cross-Border Conversion under the TFEU Rules on Freedom of 

Establishment, ECFR 3/2010, s. 417. 
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(ang. defensive competition179). Koncepcja ta zatem zmienia paradygmat państwa z podmiotu 

– regulatora rynku na uczestnika „gry rynkowej”.180 

Skłonność spółek do mobilności transgranicznej, a zatem tworzenia popytu na 

regulacje prawa spółek, zależna jest w przeważającej mierze od wyniku rachunku kosztów  

i korzyści z tego płynących. Mniejsza mobilność spółek powodowana wysokimi kosztami 

transakcyjnymi (ryzyko prawne, opłaty i koszty reorganizacji)181 będzie ograniczać także 

zjawisko konkurencji regulacyjnej. Z drugiej strony, korzyści płynące ze zmiany prawa mogą 

być niewystarczające. W tym zakresie wiele zależy od profilu danego podmiotu i potrzeb  

z tym związanych. Tytułem przykładu, decydująca dla wyboru innego prawa niż miejsce 

prowadzenia działalności może okazać się kwestia elastycznych norm gwarantującego szerszą 

swobodę kontraktową wspólnikom, czy też sprawny aparat rozstrzygania sporów 

korporacyjnych. Mogą to być także regulacje dające podstawy do podejmowania działań  

o charakterze oportunistycznym, np. liberalne zasady ponoszenia odpowiedzialności przez 

członków zarządu oraz wspólników.  

Do bodźców zachęcających państwa do konkurowania zalicza się przede wszystkim 

opłatę od utworzenia i funkcjonowania spółki. W USA takie opłaty określa się mianem podatku 

od utworzenia spółki (ang. incorporation fee) oraz periodycznego podatku koncesyjnego (ang. 

franchise tax), którego nazwa nawiązuje do początków prawa korporacyjnego, a więc 

udzielenia przywileju działania w ramach szczególnych ram prawnych prowadzenia 

działalności gospodarczej. Poza franchise tax do tej kategorii opłat można również zaliczyć 

opłaty sądowe, które przynajmniej w części mogą pokryć koszty utrzymania specjalnego 

sądownictwa. W USA jedynym stanem, który rzeczywiście odnosi wysokie dochody z tytułu 

franchise tax jest Delaware (19% wszystkich dochodów podatków w 1998 r.; w pozostałych 

stanach było to zazwyczaj mniej niż 0,5%).182 Poza wskazanymi opłatami istotny pozostaje 

wzrost produktu krajowego z uwagi na wytworzenie się szczególnego sektora usług wokół 

tworzonych spółek (głównie usług doradztwa prawnego, podatkowego i gospodarczego).183 

Warto również wskazać, że podstawowym bodźcem może okazać się nacisk ze strony samych 

                                                 

179 W tym przypadku można mówić o dbaniu o to, aby krajowe spółki wobec otwarcia granic mogły konkurować 

z przedsiębiorcami działającymi na podstawie bardziej liberalnych przepisów organizacyjnych. Zob. A. Zorzi,  

A European…, s. 252; R. Romano, Law…, s. 226. 
180 Zob. M. Ventoruzzo, Cost-Based…, s. 92. 
181 Do kosztów bycia inkorporowanym w państwie innym niż miejsce prowadzenia działalności można ponadto 

zaliczyć koszty prowadzenia działalności na odległość oraz utratę możliwości wpływania na lokalną lub krajową 

politykę, a także możliwą utratę zaufania wśród klientów. 
182 Zob. M.J. Loewenstein, Delaware as Demon: Twenty-Five Years After Professor Cary's Polemic, 

U.Colo.L.Rev. 3/2000), s. 506 i n.   
183 Zob. A. Zorzi, A European…, s. 263. 
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przedsiębiorców, którzy wobec konkurencji ze strony zagranicznych podmiotów mogą 

oczekiwać stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej  

we własnym kraju. Nacisk ten może mieć charakter bezpośredni poprzez kontakt  

z przedstawicielami parlamentu (rządu) lub pośredni i polegać na „głosowaniu nogami”,  

a więc wyborze innego systemu prawnego. W tym kontekście warto również wspomnieć  

o korzyściach politycznych, jakie może przynieść zachęcenie spółek do osiedlenia się w kraju 

poprzez ulepszenie prawa spółek. Konkurencyjna pozycja gospodarki może stanowić ważny 

cel polityczny dla każdego rządu. Równocześnie kwestia założenia biznesu stanowi element 

rankingów międzynarodowych, które są istotne przy wyborze miejsca inwestycji. Jednym  

z takich rankingów jest opracowany przez Bank Światowy ranking Doing Business. Tytułem 

przykładu, w edycji 2018 r. Polska zajęła ostatnie miejsce w kategorii zakładania biznesu  

w Unii Europejskiej, a ogólnie miejsce 120 na 190 przebadanych gospodarek.184 

Podstawowy problem związany z twierdzeniem o chęci konkurowania przez państwa 

o spółki wynika już z charakteru regulacji prawnych jako dóbr publicznych. Treść danego aktu 

prawnego i przyjęte w nim rozwiązania, niewątpliwie stanowią wytwór intelektualny,  

z którym niejednokrotnie związane są wysokie koszty. Nie podlegają one jednak ochronie 

podobnej do przyjętej na gruncie prawa autorskiego lub patentowego. W związku z tym nie 

istnieją przeszkody prawne w korzystaniu przez inne państwa z dorobku innowacyjnych 

regulacyjnie krajów, a więc powstania problemu „jazdy na gapę” (ang. free rider problem).  

W takiej sytuacji skłonność państw do inwestowania w nowe rozwiązania może być w wielu 

przypadkach ograniczona.185  

Innym problemem pozostaje to, w jakim kierunku zmierzają zmiany w ramach modelu 

konkurencji regulacyjnej. Kwestia ta ma istotnie znaczenie, gdyż determinuje odpowiedź na 

pytanie, na ile pożądane jest promowanie rozwiązań wspierających omawiane zjawisko. 

Najczęściej wskazuje się tutaj dwie opcje, które określane są mianem „wyścigu do szczytu” 

(ang. race to the top) lub „wyścigu do deregulacji”186 (ang. race to the laxity; race to the 

                                                 

184 Zob. Report Doing Business 2018. European Union, s. 8, na stronie: https://www.qr-online.pl/go/t20f46e1124d 

(dostęp: 14.05.2018).  
185 Zob. I. Ayres, Supply-Side…, s. 545-550. 
186 Zjawisko to można porównać do dumpingu kosztowego, a więc oferowania produktów po cenach niższych niż 

koszty wytworzenia. Odpowiednio na „rynku statutów spółek” oferowane będą regulacje, których wprowadzenie 

jest związane z wysokimi kosztami zewnętrznymi wynikającymi z braku należytego uwzględnienia interesów 

niektórych interesariuszy spółki, np. poprzez ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu i wspólników. 

Por. C. Barnard, Social dumping and the race to the bottom: some lessons for the European Union from 

Delaware?, EL Rev. 1/2000, s. 57-58. 
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bottom).187 Obie koncepcje wiążą się z oceną skutków rywalizacji państw. Pierwsza z nich 

zakłada, że tak jak w przypadku wolnego rynku konkurencja prowadzi do wypracowania 

rozwiązań efektywnych. Dzieje się tak, gdyż przedsiębiorcy wybierają porządki prawne, które 

w najlepszy sposób odpowiadają potrzebom spółek, czego rezultatem jest maksymalizacja ich 

majątku (ang. shareholders value). Zwolennicy drugiej koncepcji stwierdzają, że wybór 

porządków prawnych dokonywany jest w interesie określonej grupy osób.188 Powoduje  

to często promowanie działań uchylających część przepisów gwarantujących równowagę  

w ramach ładu korporacyjnego i sprzyjanie podmiotom decydującym o miejscu inkorporacji 

spółki.189  

Prezentowane są również inne objaśnienia skutków fenomenu konkurencji 

regulacyjnej. Najczęściej wskazują one na przypadkowość działań legislatorów, które rzadko 

opierają się na z góry przyjętych i przemyślanych strategiach, a w konsekwencji mogą 

prowadzić do przyjmowania rozwiązań nieefektywnych. Równocześnie tym, co może 

zniechęcać państwa do nadmiernego redukowania standardów korporacyjnych o charakterze 

protekcjonistycznym, a więc nakierowanych na ochronę interesów określonych grup, jest 

obrona przed nadmiernym obniżeniem reputacji krajowych form prowadzenia działalności 

gospodarczej na arenie międzynarodowej. Etykieta spółki inkorporowanej w państwie  

o obniżonych standardach korporacyjnych może wiązać się z trudnościami w pozyskaniu 

nowych kontrahentów lub kredytu na realizację zamierzeń gospodarczych. Gorsza pozycja 

spółek zagranicznych na danym krajowym rynku może dodatkowo wynikać z uwarunkowań 

psychologicznych. Warto wskazać tu na generalną skłonność preferowania tego co znane (ang. 

home-bias) oraz stosowania mechanizmów redukujących poznanie (heurystyki) na podstawie 

negatywnych doświadczeń własnych lub innych osób (heurystyka dostępności); to ostatnie  

w kontekście mobilności spółek polegać może na kojarzeniu niektórych form prawnych  

                                                 

187 Termin ten po raz pierwszy zostały użyty w: W.L. Cary, Federalism and Corporate Law: Reflections on 

Delaware’ Yale L.J. 4/1974, s. 666; zob. też R. Romano, The Genius of American Corporate Law, Waszyngton 

D.C. 1993, s. 14 i n.; M. Szydło, Konkurencja…, s. 80 i n.  
188 W zależności od występującego modelu ładu korporacyjnego mogą to być dyrektorzy spółki lub akcjonariusze 

większościowi. 
189 W przedmiocie badań nad tzw. efektem Delaware i pozytywnym efektem konkurencji regulacyjnej 

przejawiającym się we wzroście wartości wyceny spółki inkorporujących się w tym stanie: R. Daines, Does 

Delaware Law Improve Firm Value?, J Fin Econ 2/2001, s. 525–558. Odmienie wskazując na obniżony wpływ 

“efektu Delaware” w długim okresie: G. Subramanian, The Disappearing Delaware Effect, J L Econ & Org 

1/2004, s. 32-59; L.A. Bebchuk, A. Cohen, A. Ferrell, Does the Evidence Favor State Competition in Corporate 

Law?, Cal.L.Rev. 6/2002, s. 1775-1821, których wnioski można sprowadzić do następujących stwierdzeń: 1) brak 

jest związku pomiędzy inkorporacją w Delaware a wzrostem wartości spółki, 2) ewentualna korelacja  

w tym zakresie nie musi koniecznie wynikać z treści prawa stanu Delaware, 3) wzrost ceny może stanowić efekt 

premii powstałej w ramach transakcji (łączenia lub przejęcia) skutkującej reinkorporacją.  
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z brakiem rzetelności i oszustwami, co skłaniać będzie do podjęcia decyzji o odstąpieniu od  

wchodzenia z nimi w relacje biznesowe.190  

Ponadto godne uwagi jest przekonanie, że pojawienie się lidera rozwiązań 

legislacyjnych (na wzór stanu Delaware) wywołać może inne niepożądane efekty wynikające 

z przyjęcia monopolistycznego modelu rynku legislacyjnego. Przykłady takie przywołuje  

I. Ayres, który opisuje je jako „kazus żeglarski” (ang. yachting model)191 oraz „niebieską 

księgę” (ang. bluebook).192 W pierwszej sytuacji państwo przodujące w liczbie zagranicznych 

inkorporacji będzie ograniczało się do naśladowania rozwiązań (nawet tych mniej 

efektywnych) wprowadzanych w innych krajach w celu uniknięcia utraty pozycji dominującej 

na rynku. W drugim przypadku z kolei, to samo państwo dokona różnych modyfikacji, które 

nie polepszają sytuacji krajowych spółek, lecz ich celem samym w sobie jest utrudnienie 

(zwiększanie kosztów) naśladowania tych regulacji przez inne państwa. Istotne pozostaje to,  

że obie sytuacje wskazują na możliwość wprowadzania rozwiązań, które nie odpowiadają 

rzeczywistym potrzebom spółek (ang. supply-side inefficiency).193 Innym zagrożeniem 

związanym z konkurencją regulacyjną, chociaż także skutkującym „nieefektywnością 

podażową”, jest skupienie się przez ustawodawcę na podmiotach wykazujących wyższą 

tendencję do mobilności w odniesieniu do pewnych szczególnych rozwiązań prawnych. Fakt, 

że dany porządek prawny jest efektywny dla przypadków typowych, nie oznacza, że jest 

dostosowany do sytuacji szczególnych (błąd niedopasowania; ang. one size fits all issue).  

W tym ostatnim przypadku spółki są bardziej skłonne do poszukiwania innych systemów 

prawnych. Chęć przyciągnięcia tego rodzaju spółek może powodować przyjmowanie regulacji 

suboptymalnych, tj. odbiegających od potrzeb większości spółek. Działanie to będzie opłacalne 

dla państwa, gdyż „typowe” spółki, dla których istnieją nawet bardziej efektywne regulacje  

                                                 

190 Zob. T. Zalaśkiewicz, Psychologia ekonomiczna, Warszawa 2011, s. 56 i 64; W. Załuski, Ewolucyjna filozofia 

prawa, Warszawa 2009, s. 77; zob. też w odniesieniu do sytuacji w Europie rozdz. IV.3.1. poniżej.  
191 Jest to nawiązanie do strategii realizowanej w trakcie wyścigów żeglarskich. W dużym uproszczeniu, jachty 

płynące za jednostką prowadzącą pomimo obrania korzystnej drogi (halsu) mogą wykazywać tendencję do zwrotu 

i obrania innej drogi licząc na to, że w ten sposób uzyskają przewagą. W reakcji jacht prowadzący również dokona 

zwrotu, który może skutkować utartą korzystanego wiatru, ale przy pewności utrzymania przewagi. I. Ayres, 

Supply-Side Inefficiencies in Corporate Charter Competition: Lessons from Patents, Yachting and Bluebooks, 43 

Yale Faculty Scholarship Series 1995, s. 550 i n. 
192 Jest to nawiązanie do tworzonego w ramach inicjatywy studenckiej i mającej zastosowanie przede wszystkim  

w popularnych periodykach naukowych zbioru wymogów redakcyjnych – cytowania źródeł obowiązujących  

w USA. Zbiór ten jest wydawany w formie niebieskiej książki. Przykład ten nawiązuje do praktyki ciągłego 

zmieniania niektórych reguł, które nie mają istotnego znaczenia, ale powodują konieczność nabycia nowej edycji 

książki przez zainteresowanych. Autor ten przywołuje także przykład wydawania nowych podręczników 

akademickich na skutek drobnych zmian. Zob. I. Ayres, Supply-Side…, s. 556 i n. 
193 Zob. ib., s. 560. 
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w innych jurysdykcjach, nie będą skłonne do zmiany miejsca osiedlenia z uwagi na wiążące się 

z tym koszty. W rezultacie opisanego zjawiska ogólny dobrobyt społeczny (social wealth) 

ulegnie zmniejszeniu.194 Tego rodzaju strategia będzie miała zastosowanie jedynie do 

momentu, w którym koszt odejścia od modelu średniego (typowej spółki) będzie mniejszy niż 

zysk z zachęcenia spółek “szczególnych” do inkorporowania się w danym państwie. Tego 

rodzaju promowanie spółek zagranicznych zdaje się łatwiejsze w mniejszych państwach, gdzie 

koszty ponoszone przez relatywnie niewielką populację będą równoważone przez korzyści 

uzyskiwane z obecności korporacji na ich terenie. W mniejszych państwach spółkom również 

łatwiej (mniejszym kosztem) wymusić pewne zmiany na organach decyzyjnych (politykach). 

2.2. Założenia teorii konkurencji regulacyjnej prawa spółek na obszarze UE 

Przenosząc powyższe ogólne uwagi na grunt europejski wskazać trzeba, że podstawę 

dla zaistnienia konkurencji regulacyjnej stanowi projekt Wspólnoty Europejskiej. Chodzi tutaj 

o regulacje i zasady, wśród których do najważniejszych zalicza się unijna swoboda 

przedsiębiorczości oraz działalność orzecznicza TS dotycząca w szczególności okresu 

ostatnich trzech dekad (1988-2017). Generalnie rzecz ujmując,195 oba te czynniki doprowadziły 

do ograniczenia państwom członkowskim możliwości tworzenia barier dla spółek 

zagranicznych, które zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność na ich terenie. Unijne 

prawo pierwotne wprost przewiduje zakładanie przez spółki oddziałów, agencji i spółek 

zależnych na terenie innych państw członkowskich (art. 49 TFUE). W dalszej kolejności 

państwa przyjmujące nie mogą zakazać lub ograniczyć w istotny sposób prawa spółek 

zagranicznych do wykonywania nawet całej działalności na ich obszarze (orzeczenia  

w sprawach: Centros, Überseering, Inspire Art).196  Spółki są również uprawnione do zmiany 

prawa właściwego, także po inkorporowaniu się w innym państwie członkowskim – ang. 

midstream reincorporation (orzeczenia w sprawach: Sevic Systems, Cartesio, Vale). Jeżeli 

państwo przyjmujące nie przewiduje konieczności gospodarczego osiedlenia się spółki na jego 

                                                 

194 Zob. ib., s. 561 i n.  
195 Szerzej kwestie normatywne zostaną omówione w części II. opracowania. 
196 Orzecznictwo TS w dużej mierze zniosło podstawową barierę dla mobilności spółek, a mianowicie szeroką 

swobodę w decydowaniu przez państwa członkowskie o przynależności spółki do konkretnego prawa poprzez 

regulacje prawa prywatnego międzynarodowego. W szczególności chodzi tutaj o brak możliwości zastosowania 

teorii siedziby rzeczywistej spółki do spółek założonych w innych państwach członkowskich. Zob. J. Armour, 

Who Should…, s. 380. 
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terenie, spółka może się reinkorporować bez konieczności dokonywania zmian w ramach 

swojej działalności (orzeczenie w sprawie: Polbud).197  

Pomimo opisanych powyżej tendencji pewne ograniczenia w zakresie swobody 

wyboru prawa spółek wciąż obowiązują w ramach jednolitego rynku UE. Bariery te mogą 

istotnie wpływać na koszt podlegania danemu prawu lub redukować korzyści z tego płynące. 

Warto zaznaczyć, że granicę dla konkurencji regulacyjnej określają same przepisy pierwotnego 

prawa unijnego. W przypadku zagrożenia interesariuszy państwa członkowskie mogą uchwalić 

odpowiednie regulacje w ramach dyrektywy (art. 50 ust. 2 pkt g TFUE). Dokonywana przez 

TS wykładnia norm dotyczących unijnej swobody przedsiębiorczości także skutkuje niekiedy 

osłabieniem intensywności potencjalnej konkurencji regulacyjnej. Odnosząc się do 

konkretnych przykładów w pierwszej kolejności wskazać należy, że nieujawnione dochody 

spółki migrującej mogą zostać opodatkowane przez państwo dotychczasowej siedziby 

(orzeczenie w sprawie National Grid Indus). W rezultacie spółka musi się liczyć  

z koniecznością poniesienia wydatku związanego ze zmianą prawa, który w razie braku 

migracji byłby co najmniej odłożony w czasie. Ponadto, niektóre kwestie związane  

z funkcjonowaniem spółki (np. odpowiedzialność członków organów na wypadek upadłości 

spółki) mogą stanowić przedmiot regulacji obowiązujących w państwie miejsca wykonywania 

przez spółkę działalności (orzeczenie w sprawie Kornhaas). Sytuacja ta powoduje powstanie 

konkretnych barier wejścia i wyjścia dla spółek – ograniczeń w wyborze prawa właściwego  

i jego skutków.198 Niepewność w przedmiocie tego, jakie zagadnienia będą faktycznie 

regulowane przez państwo inkorporacji, istotnie zwiększa problem ustalenia korzyści 

płynących z podlegania danemu prawu spółek. W tym kontekście na istotną cechę europejskich 

systemów prawa spółek zwraca uwagę S. Grundman. Wskazuje on na szeroki zakres kwestii 

regulowanych w prawie spółek w porównaniu z systemami prawnymi amerykańskich 

stanów.199 Poza sferą wewnętrznych stosunków spółki (ang. internal affairs) prawo spółek 

państw europejskich obejmuje także inne zagadnienie związane z ochroną interesów 

interesariuszy spółki (ang. multistakholders systems).200 Omawiane zjawisko z jednej strony 

zwiększa potencjalne zyski z arbitrażu legislacyjnego.201 Z drugiej jednak strony bardziej 

                                                 

197 Wyrok ten zbliża unijny model konkurencji regulacyjnej do bezpośredniego wolnego wyboru prawa lex 

societatis, a więc pozbawionego konieczności spełniania dodatkowych warunków (pośredni wolny wybór), np. 

warunek przeniesienia i prowadzenia faktycznej działalności w miejscu rejestracji spółki. Zob. S. Grundman, 

Regulatory…, s. 569. 
198 Zob. S. Lombardo, Regulatory…, s. 18. 
199 Zob. S. Grundman, Regulatory…, s. 570. 
200 Zob. F.M. Mucciarelli, The function…, s. 444-456. 
201 Zob. A. Zorzi, A European…, s. 258. 
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problematyczne staje się kompleksowe porównanie systemów prawnych w Europie,  

a w konsekwencji ustalenie, jakie korzyści wiążą się ze stosowaniem danego prawa. 

Ostatecznie nie można również wykluczyć ryzyka ustanowienia innych barier, także ad hoc. 

Możliwość taką daje generalne przyzwolenie na stosowanie przez państwa członkowskie 

proporcjonalnych ograniczeń związanych z uzasadnionym interesem publicznym. Wśród 

potencjalnych środków ograniczających wybór prawa znajduje się również ciągle mglista 

doktryna nadużycia prawa unijnego.202  

Na koniec warto wspomnieć o tym, że w wielu kwestiach prawo państw 

członkowskich charakteryzuje się wysokim stopniem konwergencji, co praktycznie niweluje 

znaczenie arbitrażu regulacyjnego.203 W literaturze przedmiotu twierdzi się, że początkowym 

źródłem intensywnej harmonizacji prawa spółek w UE (lata 70. ubiegłego wieku) było 

zagrożenie związane z wykorzystaniem przez spółki swobód traktatowych do arbitrażu 

regulacyjnego. Późniejsze wprowadzenie Traktatu z Maastricht oraz zwiększenie roli zasady 

subsydiarności doprowadziło do zmiany podejścia do różnic w krajowych porządkach 

prawnych.204 Nie oznacza to jednak, że nie istnieją obszary, które potencjalnie mogą stanowić 

przedmiot zainteresowania spółek. Wyróżnić w tym miejscu można trzy rodzaje kosztów: 

związanych z rejestracją, utrzymaniem minimalnego majątku (kapitału początkowego) oraz 

występowania spółki w obrocie gospodarczym w dalszym okresie (np. obowiązki 

sprawozdawcze). Tryb rejestracji i model funkcjonowania spółek w UE nie został 

zharmonizowany. Wydaje się przy tym, że wciąż istnieją istotne różnice w tym zakresie,  

np. w ramach dopuszczenia elektronicznej rejestracji oraz czasu potrzebnego  

do zarejestrowania nowej spółki. Jeżeli chodzi o wymogi dotyczące kapitału początkowego  

to zostały one w ostatnich latach zliberalizowane,205 jednak nadal reguły dotyczące ochrony 

tego kapitału pozostają głównie domeną krajowych porządków prawnych.206 Ostatecznie 

                                                 

202 Zob. szer. rozdz. V.2.5.3. poniżej. 
203 Tytułem przykładu można tutaj wskazać w obszarze unijnej harmonizacji na minimalny wymóg kapitału 

zakładowego w spółkach akcyjnych, który nie może wynosić mniej niż 25 000 EURO (art. 45 ust. 1 dyrektywy  

o prawie spółek); zaś w obszarze niesharmonizowanym – na zakaz ograniczania odpowiedzialności członków 

zarządu za działania intencjonalne lub związane z rażącym niedbalstwem (gross negligence): Włochy: Art. 1229 

Codice civile; Wielka Brytania, Sec. 232(1) Companies Act 2006. Podczas gdy prawo stanu Nevada wyłącza,  

a stanu Delaware wprowadza możliwość wyłączenia takiej odpowiedzialności (102(b)(7) Del. GLC).  

Zob. A. Zorzi, A European…, s. 257. 
204 Zob. J. Armour, Who Should…, s. 373 i n. 
205 Zob. rozdz. III.5. powyżej. 
206 Dzieje się tak pomimo wprowadzenia w 2017 r. nowelizacji dyrektywy 2007/36/WE o prawach akcjonariuszy 

w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (ang related party transactions). Początkowe próby 

ujednolicenia prawa w omawianym przedmiocie spotkały się z dużym oporem niektórych państw (głównie 

Niemiec), co skutkowało istotnym złagodzeniem przepisów i w istocie zachowanie status quo. Zob. P. Moskała, 
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zagadnienia budzące zainteresowanie spółek dotyczą także innych obszarów związanych z ich 

funkcjonowaniem, np. sądownictwa w zakresie sporów korporacyjnych.207 

Bardziej problematyczna jest kwestia wskazania i wyjaśnienia motywacji państw 

europejskich do włączenia się w rywalizację o spółki.208 Chociaż nie sposób nie zauważyć,  

że liczba reform krajowych systemów prawa spółek w ostatnich latach istotnie wzrosła,209  

to jak wskazuje A. Zorzi trudno jednoznacznie przesądzić, czy jest to symptom wystąpienia 

konkurencji regulacyjnej czy też przejaw konwergencji systemów prawnych (zwykłego 

procesu tworzenia prawa).210 W tym kontekście należy przede wszystkim zwrócić wskazać,  

że prawo unijne zabrania wprowadzania bezpośrednich opłat za utworzenie spółki ponad 

wysokość kosztów ponoszonych przez dane państwo oraz ogranicza możliwość nakładania 

podatku od wkładów kapitałowych do stawki nieprzekraczającej 1%.211 Nie istnieją zatem 

mechanizmy, które bezpośrednio określałyby „cenę” za usługi dostarczane spółkom 

inkorporowanym w danym państwie.212 Na te ostatnie składają się głównie koszty utrzymania 

odpowiednich rejestrów spółek, a także funkcjonowania wyspecjalizowanych sądów i sprawnie 

działającej legislatywy.213  

Inną cechą ograniczającą rozwój konkurencji regulacyjnej jest brak konkretnych 

obszarów regulacyjnych, które skłaniałaby do zmiany miejsca inkorporacji. L. Enriques 

wskazuje, że w Europie mniejsze znaczenie niż w USA mają unormowania dotyczycące sporów 

w sprawach łączeń, ofert publicznych (ang. IPO) oraz obrony przed przejęciami.214 Wskazany 

autor do innych ograniczeń zalicza nadto: charakter usług prawnych wyspecjalizowanych  

                                                 

Zatwierdzanie transakcji wewnątrzgrupowych w zmienionej dyrektywie 2007/36/WE – perspektywy implementacj, 

PPH 1/2008, s. 19-30. 
207 Zob. A. Zorzi, A European…, s. 264, przypis 73. 
208 Od przyciągnięcia spółek „w całości” poprzez inkorporowanie się, trzeba odróżnić zachęcenie spółek  

do przeniesienia innych składników przedsiębiorstwa (np. miejsca sprawowania głównego zarządu nad spółką), 

co może spowodować zmianę domicylu podatkowego. Zob. art. 4(3) Modelowej Konwencji OECD w sprawie 

podatku od dochodu i majatku. 
209 Zob. rozdz. III.5. powyżej. 
210 Zob. A. Zorzi, A European…, s. 254. 
211 Zob. odpowiednio art. 5 ust. 1 c) oraz 8 ust 3 dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej 

podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, Dz.U. UE z 21.2.2008 r., L 46/11. 
212 Możliwości wprowadzenia tego mechanizmu de lege ferenda nie wyklucza J.C. Dammann, który jednak wątpi 

jednocześnie, czy mechanizm ten mógłby istotnie zmienić „reguły gry” na rynku europejskim. Wprowadzenie 

dodatkowej opłaty, jeżeli miałaby ona stanowić istotny dochód dla budżetu danego państwa, powodowałoby 

bowiem jednoczesne obniżenie „konkurencyjności cenowej” danego systemu prawa. Zob. J.C. Dammann, 

Freedom of Choice in European Corporate Law, Yale J. Int'l L. 2/2004, s. 524. 
213 Zob. na przykładzie stanu Delaware: M. Manesh, Delaware and the Market for LLC Law: A Theory of 

Contractibility and Legal Indeterminacy, B.C.L. Rev. 1/2011, s. 212-213. 
214 Zob. L. Enriques, EC Company…, s. 1262. Moc tego argumentu osłabia fakt, że chociażby kwestie dotyczące 

sporów korporacyjnych na gruncie unijnym podlegają jurysdykcji kraju inkorporacji spółki. Por. art. 24 pkt 2 

Rozporządzenia Bruksela I bis. 
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w prawie danego kraju, a co za tym idzie mniejszą skłonność prawników do doradzania  

w przedmiocie zmiany domicylu spółki; bariery kulturowe takie jak różnice językowe oraz 

zwyczaje biznesowe, a także utratę wpływów politycznych zbudowanych na danym obszarze 

przez spółkę.215 

2.3. Wnioski własne na temat konkurencji regulacyjnej w Europie 

Chociaż zjawisko konkurencji regulacyjnej w prawie spółek doczekało się licznych 

opracowań, w szczególności w literaturze amerykańskiej, oraz było często traktowane jako 

oczywistość, to jednak jego istnienie na początku XXI w. zostało poddane w wątpliwość.216 

Główne zarzuty jakie stawia się tej teorii związane są z brakiem danych potwierdzających 

zgodność jej normatywnych założeń z rzeczywistością. Na przykładzie USA wskazać należy, 

że nie istnieją dowody na to, że stany osiągają istotne zyski z samego faktu inkorporacji spółek 

na ich terenie. Ponadto nie podejmują one doniosłych działań, które wskazywałyby na 

rywalizację pomiędzy stanami.217 Podważana jest zatem strona podażowa przedmiotowego 

rynku. W odniesieniu do obszaru UE szanse na zaistnienie konkurencji regulacyjnej ocenione 

zostały jeszcze niżej.218 

Niezależnie od powyższych sporów warto w tym miejscu przedstawić kilka uwag 

porządkowych, które pozwolą na lepsze zrozumienie problematyki skutków związanych  

z mobilnością spółek. W pierwszej kolejności rozróżnić należy czasem błędnie utożsamiane 

zjawiska konkurencji regulacyjnej oraz arbitrażu regulacyjnego.219 To pierwsze oznacza 

wystąpienie szczególnego rynku, na którym produktem są regulacje prawne, a ich odbiorcami 

– podmioty zainteresowane daną działalnością. Drugie pojęcie odnosi się do działań mających 

na celu ominięcie pewnych przepisów poprzez podleganie innym regulacjom. Przedstawione 

rozróżnienie jest niezbędne celem dostrzeżenia, że nie każda sytuacja, w której określone 

podmioty mają możliwość wyboru prawa, prowadzi do powstania konkurencji regulacyjnej. 

Mówiąc inaczej, występowanie arbitrażu regulacyjnego nie jest wystarczające dla wystąpienia 

konkurencji regulacyjnej, lecz stanowi wyłącznie jej wstępny wymóg.220 Konkurencja 

                                                 

215 Ib., s. 1264 i n. 
216 Jak zauważają M. Kahan i E. Kamar konkruncja regulacyjna jest oparta bardziej na teoriach i anegdotach niż 

faktach. Zob. M. Kahan, E. Kamar, The Myth…, s. 747. 
217 Jedynym wyjątkiem w obcych przypadkach prawnych jest Delaware. Zob. M. Kahan, E. Kamar, The Myth…, 

s. 687-723. 
218 Zob. L. Enriques, EC Company law…, s. 1260-1273. 
219 Zob. A. Zorzi, A European…, s. 252. 
220 Zob. J. Armour, Who Should…, s. 376. 
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regulacyjna związana jest bowiem z intencjonalnym działaniem szczególnych podmiotów, 

nakierowanych na stworzenie produktu w postaci zbioru regulacji prawnych. 

Mając na uwadze powyższe trudno jednoznacznie przesądzić, czy konkurencja 

regulacyjna wystąpiła kiedykolwiek w Europie.221 Żadne z państw tego regionu  

nie wypracowało bowiem strategii przyciągania pod swoją jurysdykcję zorganizowanych 

zagranicznych podmiotów gospodarczych – spółek. Z uwagi na brak tego elementu (podaży) 

wiele zdarzeń w Europie można wyjaśnić posługując się innymi pojęciami. Zbliżanie regulacji 

prawnych w danym okresie świadczy jedynie o występowaniu zjawiska konwergencji 

systemów prawnych,222 a samo oddziaływanie rozwiązań legislacyjnych innych państw  

i uwzględnianie ich przy przyjmowaniu krajowych norm nie różni się od zwykłego procesu 

legislacyjnego.223 Elementem wyróżniającym rynek unijny jest natomiast skokowa 

intensywność arbitrażu legislacyjnego224 i powstała w jego wyniku tzw. defensywna 

konkurencja regulacyjna.225 Wywołana ona jest presją regulacyjną, a więc wymuszeniem na 

ustawodawcach zmiany w prawie na skutek popularności unormowań obecnych w innych 

jurysdykcjach. Niemniej działania państw w takiej sytuacji służą jedynie zapobiegnięciu 

„odpływowi” przedsiębiorstw do innych jurysdykcji i przeciwdziałaniu negatywnym 

zjawiskom z tym związanym (pojawienie się obcych rozwiązań prawnych niedostosowanych 

do danego „ekosystemu” społeczno-gospodarczego). W istocie zatem konkurencja regulacyjna 

o charakterze defensywnym jest jedynie refleksem konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami,  

a więc wynika z potrzeby wyrównania szans w prowadzeniu podobnych działalności w ramach 

różnych (krajowych i zagranicznych) form prawnych. 

Wydaje się, że przyczynę braku rozwinięcia się konkurencji regulacyjnej w ramach 

unijnego prawa spółek może stanowić wciąż monopolistyczny charakter rynku regulacji  

w tym obszarze. Istotne bariery korzystania z różnych porządków prawnych oraz brak 

odpowiednich bodźców dla konkurowania o spółki powoduje, że państwa nadal uznawane są 

za podstawowego dostarczyciela ram prawnych dla prowadzenia dzielności gospodarczej na 

                                                 

221 Sceptycznie na ten temat chociażby: M. Gelter, Centros, the Freedom of Establishment for Companies and the 

Court’s Accidental Vision for Corporate Law, w: EU Law Stories, F. Nicola, B. Davies (red.), Cambridge 2017,  

s. 336-337. 
222 Proces zbliżania systemów prawnych na skutek wyszukiwania rozwiązań bardziej efektywnych i ich 

implementacji do krajowych porządków prawnych. 
223 Por. J. Armour, Who Should…, s. 376. 
224 Zob. szer. w następnym podrozdziale w ramach analizy empirycznej zjawiska mobilności spółek w UE. 
225 Podobnie W.G. Ringe, Corporate…, s. 239-245; na przykładzie obniżenia wymagań dotyczących minialnego 

kapitału w Hiszpanii, Francji, Węgrzech i Polsce: R. Braun, H. Eidenmüller, A. Engert, L. Hornuf, Does Charter 

Competition Foster Entrepreneurship? A Difference-in-Difference Approach to European Company Law Reforms, 

JCMS 3/2013, s. 405. 
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ich terytorium. Istotniejsze od przyciągnięcia nowych przedsiębiorstw jest utrzymanie 

dotychczasowych jednostek w ramach własnej jurysdykcji. Głównym motywem kierującym 

państwami w podejmowaniu działań służących ulepszeniu ich porządków prawnych jest zatem 

wzgląd na dochód państwa, którego istotnym elementem są podatki płacone przez spółki. 

Mówiąc inaczej, im bardziej efektywnie funkcjonują przedsiębiorstwa – spółki, tym większy 

jest dochód wpływający do budżetu państwa. W przeciwieństwie do podatków (opłat) 

bezpośrednio związanych z inkorporacją (np. wspomniany franchise tax), dochody podatkowe 

wynikające z działalności spółek i ich otoczenia mają tutaj charakter pośredni. W takim modelu 

dla państwa teoretycznie obojętnym jest wybór przez spółkę kraju inkorporacji, a ważne 

pozostaje to, aby regulacje którym podlega spółka były efektywne. Państwom opłaca się jednak 

tworzyć dobre prawo, bo koszty działania spółek pod własnym prawem (miejsca prowadzonej 

działalności) będą co do zasady niższe. Ponadto państwa mogę dostosowywać regulacje 

krajowe do własnych celów wykraczających poza efektywność gospodarczą. Stąd też nie są 

one skłonne do oddawania tej kompetencji (kontroli) na rzecz innych jurysdykcji. Nie należy 

jednak zapominać, że konkurencja regulacyjna używana jest przynajmniej instrumentalnie 

przez legislatorów różnych państw członkowskich jako argument w trakcie dyskusji nad 

proponowanymi zmianami w prawie.226
 

3. Badania empiryczne nad mobilnością spółek w Europie 

Znaczenie problematyki mobilności spółek na jednolitym rynku odzwierciedlają 

również stosunkowo liczne badania empiryczne dotyczące skłonności spółek do wyboru prawa 

spółek spośród porządków prawnych państw unijnych.227 Badania te dotyczą trzech 

zasadniczych kwestii. Po pierwsze, uwaga badaczy skupiona jest na funkcjonowaniu  

tzw. pozornie zagranicznych spółek, a więc podmiotów założonych w miejscu innym niż 

położenie głównej działalności gospodarczej. Po drugie, badana jest liczba dokonywanych 

przez spółki restrukturyzacji transgranicznych. Po trzecie, punkt zainteresowania badaczy 

stanowi stopień wykorzystania spółki europejskiej (SE) jako formy prowadzenia działalności 

gospodarczej w Europie. Poniżej przedstawione zostaną założenia i wnioski płynące z tych 

badań, co pozwoli na lepsze zrozumienie aktualnych tendencji w Europie odnośnie mobilności 

spółek. 

                                                 

226 Zob. S. Grundman, Regulatory…, s. 570, który przywołuje przykłady Niemiec, Francji i Anglii. 
227 Zob. C. Gerner-Beuerle i in., Study on the Law Applicable to Companies, Luksemburg 2016, s. 34-37. 
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3.1. Funkcjonowanie pseudozagranicznych spółek 

Z uwagi na zagrożenie naruszenia interesów krajowych interesariuszy funkcjonowanie 

pseudozagranicznych spółek wzbudza największe zainteresowanie zarówno wśród badaczy 

mobilności spółek, jak i unijnych oraz krajowych regulatorów.228 Podstawowy problem 

związanym z badaniem tego rodzaju spółek stanowi rozproszenie europejskich rejestrów 

handlowych oraz brak w większości państw członkowskich rejestracji spółek formalnie 

zagranicznych.229 Z tego też powodu oraz wobec ilości niezbędnych do zebrania danych spółki 

formalnie zagraniczne definiuje się często poprzez odwołanie się do narodowości i miejsca 

zamieszkania członków ich organów zarządzających. 

Jednymi z pierwszych prób określenia skutków orzeczeń TS wydanych na początku 

XXI w. na mobilność spółek były te związane z wyszukaniem spółek zarejestrowanych  

w Wielkiej Brytanii, a wykonujących działalność na terenie Niemiec (ang. start-up 

pseudoforeign companies).230 Badania te zostały oparte o dane z brytyjskiego rejestru 

handlowego (Companies House). Polegały na wyszukiwaniu spółek limited (odpowiednik 

polskiej sp. z o.o.), które w nazwie (firmie) posiadały niemieckobrzmiące zwroty (np. GmbH, 

Gesellschaft, und, mit, handel). W wyniku zastosowania wskazanej metody autor badania 

zauważył istotny wzrost inkorporacji tego typu spółek pomiędzy 1999 a 2004 r.231 

Kolejny projekt badawczy dotyczył już spółek zarejestrowanych w okresie od 1997 

do 2006 r. w Wielkiej Brytanii, a prowadzących działalność w dowolnym kraju EOG.232  

Dla celów badania wydzielone zostały tzw. post-Centros’owe spółki, które zostały 

zdefiniowane w dwóch wariantach. Po pierwsze jako spółki, których większość dyrektorów 

miała miejsce zamieszkania w innym kraju niż Wielka Brytania. Drugi wariant dotyczył spółek 

zarządzanych przez dyrektorów zamieszkałych wyłącznie zagranicą.233 W obu przypadkach 

                                                 

228 Zob. P. Kindler, Unternehmensmobilität nach „Polbud“: Der grenzüberschreitende Formwechsel  

in Gestaltungspraxis und Rechtspolitik, NZG 1/2018, s. 2.  
229 Wyjątkiem jest tutaj Holandia. Zob. art. 2 ustawy z 17.12.1997 r. o spółkach formalnie zagranicznych (Wet op 

de formeel buitenlandse vennootschappen). 
230 Zob. J. Armour, Who Should…, s. 369-413. 
231 Wzrost ten wyniósł od kilku spółek do ponad 500. Celem badania nie było jednak wskazanie dokładnej liczby, 

a jedynie zaobserowanie pewnej tendencji. Zob. J. Armour, Who Should…, s. 386. 
232 Zob. M. Becht, C. Mayer, H.F. Wagner, Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of entry, JCF 

3/2008, s. 241-256. Dane zostały uzyskane z bazy danych “FAME” stworzonej przez prywatną spółkę Bureau van 

Dijk, stanowiącej rodzaj tzw. wywiadowni gospodarczej (wyspecjalizowany podmiot zajmujący się odpłatnie 

pozyskiwaniem informacji dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw). Dane te zostały dodatkowo  

w części skonfrontowane z danymi z Companies House. 
233 Założenie to wynika z przeświadczenia, że w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw miejsce 

prowadzenia działalności zbliżone jest do miejsca zamieszkania osób zarządzających tą działalnością. W celu 

potwierdzenia trafności tego kryterium wzięto również pod uwagę czynnik kontrolny polegający na zbadaniu 
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zanotowano po 2002 r. istotny wzrost rejestracji spółek uważanych tamże  

za pseudozagraniczne.234 Pomiędzy 2003 a 2006 r. liczba rejestracji spółek limited 

powiązanych z innymi państwami członkowskimi wyniosła 67 tys.235 Szczególny skok 

zanotowano w przypadku Niemiec, których obywatele w 1997 r. założyli 600, a w 2006 r. 

ponad 16 tys. brytyjskich spółek, w których większość dyrektorów zamieszkiwała na terenie 

tego kraju.  

 

Wykres 1 Liczba nowych spółek w WB, których dyrektorzy zamieszkiwali tylko w Niemczech albo w Polsce 

 
Źródło: M. Becht i in., Where..., s. 248 

 

Jednym z wniosków tego badania było to, że kluczowym czynnikiem wyboru miejsca 

inkorporacji spółki stały się bezpośrednie koszty związane właśnie z ich założeniem. Pozostałe 

bariery związane z różnicami językowymi, prawnymi i kulturowym okazały się znikome,  

a to z uwagi na działalność wyspecjalizowanych agentów rejestrowych (registration agents). 

Interesujące pozostaje to, że zgodnie z danymi dla Niemiec już w 2006 r. w ponad 80% 

inkorporacji uczestniczył agent z siedzibą w tym kraju.236 

                                                 

adresu rejestrowego spółki. Istotna część spółek po 1999 r. (dla Niemiec – 92%; Polski – 72%) została 

zarejestrowana w tzw. wirtualnych biurach, gdzie pod wspólnym adresem znajdowało się co najmniej 100 spółek. 

M. Becht, C. Mayer, H.F. Wagner, Where do…, s. 254. 
234 Ib., s. 268. 
235 Ib., s. 242. 
236 Ib., s. 255. 
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W 2013 r. analogiczne badania zostały przeprowadzone przez W.G. Ringe.237 Autor 

ten założył, że szereg reform zrealizowanych w państwach członkowskich po 2003 r. istotnie 

wpłynęły na opłacalność zakładania spółek poza jurysdykcją miejsca wykonywania ich 

działalności (teza o sukcesie strategii defensywnej konkurencji regulacyjnej).238 

Przeprowadzona analiza dotyczyła danych z lat 2004-2011 o spółkach239 zakładanych  

w Wielkiej Brytanii, a prowadzących wyłączną działalność w Niemczech lub Austrii.240  

Za takie uznano te, w których co najmniej jeden dyrektor miał obywatelstwo niemieckie oraz 

które zostały założone w wirtualnych biurach „zamieszkałych” przez 100 lub więcej spółek.241 

Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że już w momencie pojawienia się 

pierwszych projektów reform liberalizujących niemieckie prawo spółek GmbH242 doszło  

do istotnego spadku liczby rejestrowanych spółek formalnie zagranicznych. W marcu 2006 r. 

były to 1322 inkorporacje, a w grudniu 2011 r. zaledwie 49. Odpowiednio udział 

pseudozagranicznych spółek do ogółu spółek GmbH zarejestrowanych w Niemczech spadł  

z ponad 21% do nieco ponad 1%.243 Zaskakująco analogiczne konkluzje przyniosły dane  

na temat Austrii i tamtejszej praktyki zakładania spółek w Wielkiej Brytanii.244 Wnioski  

z przeprowadzonych badań opatrzone zostały przez W.G. Ringe komentarzem, który można 

sprowadzić do tezy, że nagły przyrost i spadek liczby założonych w Wielkiej Brytanii spółek 

(porównany do błysku na panewce) był w istocie oparty o nie w pełni racjonalne zachowania 

uczestników rynku.245 

                                                 

237 Zob. W.G. Ringe, Corporate…, s. 230–267. 
238 Ib., s. 245 i n. 
239 Z uzyskanych danych ponad 99% stanowiły spółki limited. 
240 Ib., s. 246. Porówanie tych dwóch krajów wynikało z faktu, że Niemcy w 1.11.2008 r. przeprowadziły reformę 

prawa spółek (MoMiG - Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen) 

polegającą na wprowadzeniu odmiany tamtejszej spółki z o.o. (GmbH) – Unternehmergesellschaft, której kapitał 

zakładowy wynosić miał 1 euro. Zmian takich nie dokonano w Austrii, gdzie zachowany został wymóg kapitału 

zakładowego w wysokości 35 tys. euro przy zakładaniu spółki. 
241 Ib., s. 247. 
242 Trzeba dodać, że autor wskazał również na szereg innych przyczyn, które spowodowały spadek 

zainteresowania brytyjskimi limited, wśród których była działalność niemieckich sądów (np. uznanie, że 

menadżerowie z orzeczonym zakazem wykonywania funkcji członka zarządu spółki w Niemczech nie mogą 

prowadzić działalności jako dyrektorzy w spółkach zagranicznych - OLG Jena, wyr. z 9 Marca 2006, 6 W 693/05, 

ZIP 2006, 708; oraz niedoszacowanie kosztów funkcjowania przesiębiorstw pod zagraniczną „banderą”  

- w szczególności kosztów sprawozdawczych). Zob. Ib., s. 257-263.  
243 Ib., s. 248-252. 
244 Ib., s. 253-256. Wynik ten był niezgodny z pierwotnym założeniem, że przyczyną spadku ilości spółek 

pseudozagranicznych w Niemczech była przeprowadzona tam reforma prawa spółek. Zdaniem autora taka 

sytuacja mogła być spowodowana zwiększeniem zainteresowania niemiecką uproszczoną spółką z o.o. przez 

obywateli Austrii.  
245 Autor ten oparł swoje wnioski o zapożyczoną z nauki zarządzania teorię rozproszenia innowacji (diffusion 

theory). Zob. ib., s. 263-265. Dodać tu jednak należy, że koszty związane z funkcjonowaniem spółek (w tym 

spełnieniem obowiązków rachunkowych), mniejsza akceptacja angielskich spółek limited. jako partnerów 
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Jedno z ostatnich badań przeprowadzonych w 2017 r. w ramach projektu KE  

oraz wykonanych przez London School of Economics (LSE) uznać należy za najbardziej 

kompleksowe, gdyż zakresem badania objęto dane z całej UE.246 Okres badawczy dotyczył lat 

od 1990 do 2015 r.,247 a przedmiotem analizy stały się wszystkie inkorporacje spółek formalnie 

zagranicznych. W celu oznaczenia tego rodzaju spółek zastosowano kilka aproksymant, w tym 

uwzględniono tylko te spośród 14,7 mln spółek, w których co najmniej jeden dyrektor był 

obywatelem innego państwa niż miejsce inkorporacji spółki (1.1 mln spółek) 248 oraz dyrektorzy 

ci byli jednocześnie udziałowcami większościowymi w tych spółkach.249 W przeciwieństwie 

do poprzednich badań państwem inkorporacji mógł być dowolny członek UE.  

Z danych przedstawionych w przedmiotowym raporcie wynika, iż pozycja dominująca 

na rynku inkorporacji spółek formalnie zagranicznych przysługuje Wielkiej Brytanii (52% 

wszystkich obserwacji po uwzględnieniu migracji ludności250).251 Ponadto wyróżnieni zostali 

lokalni liderzy, tacy jak przede wszystkim Estonia (popularna wśród innych krajów 

nadbałtyckich i Finlandii) oraz Słowacja (najczęściej wybierana przez obywateli Czech, 

Węgier, Słowenii).252 Następnie zbadano inkorporacje w Wielkiej Brytanii i na Słowacji  

na przestrzeni lat 1990-2015. Uwaga została skoncentrowana na spółkach, których wszyscy 

dyrektorzy posiadają obywatelstwo innych państw niż państwo odniesienia oraz wszyscy z tych 

dyrektorów są jednocześnie udziałowcami w spółce.253 Uzyskane w analizowanym badaniu 

dane potwierdziły w istotnej mierze wyniki poprzednich badań na temat inkorporacji  

w Wielkiej Brytanii, w tym w szczególności zaistnienie nagłego wzrostu inkorporacji spółek  

                                                 

handlowych w Niemczech oraz ograniczona możliwość pozyskania środków z instytucji finansowych z uwagi na 

zwiększone ryzyko kredytowe, mogły także istotnie wpłynąć na decyzje niemieckich przedsiębiorców  

o wycofaniu się z brytyjskiego rynku spółek. Zob. S. Stiegler, Grenzüberschreitende Sitzverlegungen nach 

deutschem und europäischem Recht, Kolonia 2017, s. 42-43 i wskazana tam literatura. 
246 Zob. C. Gerner-Beuerle i in., Study on…, s. 38-64. Badania zostały oparte o bazę ORBIS obejmującą istotną 

część danych z krajowych rejestrów handlowych (przy czym np. dla Grecji było to zaledwie 5% danych  

o wszystkich aktywnych przedsiębiorstwach). Baza ta nie była również kompletna w przedmiocie narodowości 

członków organów zarządzających (około 63% danych o wszystkich spółkach prywatnych zawierało taką 

informację). Nie zmienia to faktu, że nadal badania te objęły bardzo istotną część spółek prywatnych założonych 

w UE. 
247 Ib., s. 41. 
248 Ib., s. 40. 
249 Ten element miał na celu ograniczenie udziału w badaniu spółek zależnych. Ib., s. 42. 
250 Chodzi tutaj o uwzględnienie obywateli innych państw, którzy zamieszkują obszar państwa inkorporacji. 

Sposób uwzględnienia tej kwestii pozostaje najbardziej problematyczny w tym badaniu. Zgodnie z wyjaśnieniem 

zawartym w raporcie ilość inkorporacji została odpowiednio pomniejszona o dane ONZ na temat migracji 

ludności. Zob. ib., s. 43 i 58. Sposób przeprowadzenia tego rachunku (dokładne dane) nie został jednak w pełni 

sprecyzowany. 
251 Ib., s. 43. 
252 Ib., s. 46. 
253 Ib., s. 48. 
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z inicjatywy obywateli Niemiec w latach 2003-2006 oraz późniejszego drastycznego ich 

spadku. Podkreślenia jednak wymaga, że badanie wykazało ponowny przyrost inkorporacji od 

2011 r. ze strony przede wszystkim obywateli Rumunii i Polski, a także Włoch, Irlandii  

i Francji,254 co do pewnego stopnia podważa przedstawione powyżej wnioski G.W. Ringe.255 

W odniesieniu natomiast do Słowacji największa ilości inkorporacji dokonana została przez 

obywateli państw ościennych, a więc Węgier, Czech, Austrii i Polski. Trudno jednak ocenić 

tak wysoką popularność Słowacji jako stały i rosnący trend, gdyż największa ilość inkorporacji 

przypadła na lata od 2006 do 2013 r.256 

Ostatnim z badań, które warto w tym miejscu przywołać, jest to przeprowadzone przez 

Ch. Teichmanna oraz R. Knaiera.257 Nawiązuje ono w pewien sposób do problemu 

zasygnalizowanego w artykule G.W. Ringe, a mianowicie wpływu reformy niemieckiego 

prawa spółek na konkurencyjność tego porządku prawnego. W tym celu podjęta została próba 

zbadania zainteresowania obywatelii austriackich nową odmianą spółki prywatnej (GmbH) 

wprowadzoną w 2008 r., a mianowicie Unternehmergesellschaft (UG). Istotną cechą tej formy 

działalności była wysokość kapitału zakładowego na poziomie 1 euro.258 W ocenie autorów 

okoliczność ta wraz z brakiem barier językowych oraz bliskością geograficzną powinna 

stanowić istotny czynnik zachęcający do założenia spółki UG i ograniczyć wykorzystywanie  

w praktyce gospodarczej austriackiej spółki prywatnej. 

Zebrane dane dotyczyły okresu od 2007 do 2011 r. Celem badania było ustalenie 

liczby rejestrowanych przez obywateli Austrii spółek UG, prowadzących działalność na terenie 

swojego kraju. Stąd uwzględniono tylko spółki, których wszyscy członkowie zarządu 

(obywatele Austrii) mieli miejsce zamieszkania na terenie Austrii.259 Na pierwszym etapie 

porównano ilość inkorporacji spółek formalnie niemieckich, a zarządzanych przez obywateli 

Austrii, do ogólnej liczby inkorporacji spółek prywatnych w Niemczech w poszczególnych 

latach. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej. Dane liczbowe pokazują, że liczba 

utworzonych „standardowych” spółek prywatnych nie uległa zasadniczej zmianie. Z kolei 

                                                 

254 Ib., s. 49. Zob. jednak uwaga zawarta w przypisie 251. Z danych wynika, że do 2015 r. polscy obywatele na 

gruncie założeń tego badania założyli ponad 15 tys. spółek formalnie zagranicznych limited w Wielkiej Brytanii. 
255 Ib., s. 50. 
256 Ib., s. 51. 
257 Zob. Ch. Teichmann, R. Knaier, Die deutsche Unternehmergesellschaft als Alternative für österreichische 

Gründer – eine empirische Annäherung, w: Grenzuberschreitende Unternehmensmobilitat Grenzüberschreitende  

Unternehmensmobilität, Ch. Teichmann, K. Oplustil (red.), Wiedeń 2016, 205-227. 
258 Ib., s. 210-211. Warto jednak dodać, że jednocześnie nałożony został obowiązek przekazywania 25% zysku 

osiągniętego przez spółkę na kapitał rezerwowy. Dopiero po podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 

25 tys. euro obowiązek ten przestaje obowiązywać.  
259 Ib., s. 216. 
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liczba inkorporacji spółek uproszczonych od 2009 r. (pierwszy pełny rok po wprowadzeniu 

UG) pozostawała na stałym poziomie.  

 

Tabela 2 Ilość inkorporacji spółek prywatnych w Niemczech z uwzględnieniem spółek formalnie zagranicznych (austriackich) 

 
GmbH UG Gmbh (członkowie zarządu - 

obywatele Austrii) 

UG (członkowie zarządu - 

obywatele Austrii) 

2007 67.161 - 460 - 

2008 66.862 791 396 3 

2009 64.608 23.487 407 101 

2010 62.846 24.782 433 95 

2011 63.424 24.356 399 111 

Źródło: Ch. Teichmann, R. Knaier, Die deutsche…, s. 217 

 

W drugim etapie analizie poddano miejsce (sąd rejestrowy), w którym dokonywana 

była najczęściej rejestracja spółek formalnie zagranicznych UG z udziałem obywateli Austrii. 

Prawie ¾ wszystkich rejestracji przypadała na południowe landy (Bawaria oraz Badenia-

Wirtembergia), a więc położone najbliżej granicy z Austrią. Ponadto 1/3 spółek została 

zarejestrowana przez sąd (Amtsgericht) w Traunstein właściwy dla miasta Freilassing,  

w którym spółki te miały swoją siedzibę rejestrową. Wskazane miasto położone jest zaledwie 

2 km od granicy Niemiec z Austrią.260  

Autorzy badania we wnioskach końcowych odnotowali, że utworzenie średnio  

100 spółek UG przez obywateli Austrii wymagało jednego roku. W tym samym czasie średnio 

100 angielskich spółek limited było rejestrowanych w ciągu każdego miesiąca. Wskazani 

autorzy upatrywali głównej przyczyny tego stanu rzeczy w konieczności utworzenia spółki UG 

przy udziale notariusza, co nie ma miejsca w przypadku spółek brytyjskich.261 

Na koniec warto przyjrzeć się danym, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie,  

czy wzrost liczby brytyjskich spółek limited działających wyłącznie lub w istotnym stopniu  

na terenie Niemiec przyczynił się do wzrostu ogólnego ryzyka niewypłacalności 

przedsiębiorstw. W tym celu autor opracowania zebrał i przeanalizował dane dotyczące 

zgłaszania przez spółki prywatne (GmbH; UG i brytyjska spółka limited) działające na terenie 

Niemiec wniosków o ogłoszenie upadłości przed właściwymi niemieckimi organami w latach 

                                                 

260 Ib., s. 221. 
261 Ib., s. 226-227. 
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2004 – 2017 r.262 We wskazanym okresie spółki typu GmbH złożyły łącznie 176 548 wniosków 

o ogłoszenie upadłości, spółki limited 5 000, a UG (Unternehmergesellschaft) 10 652263, przy 

czym w dwóch ostatnich przypadkach dane dostępne są odpowiednio dla okresu 2006 – 2017 

r. oraz 2013 – 2017 r. Zatem wnioski złożone przez spółki limited stanowiły prawie 3% ogółu 

wniosków złożonych przez wskazane rodzaje spółek, a dla UG było to około 6%. Mając na 

uwadze te dane, można stwierdzić wstępnie, że spółki limited i UG nie przyczyniły się 

zasadniczo do wzrostu liczby upadłości prywatnych spółek w Niemczech. 

W dalszej kolejności autor niniejszego opracowania porównał odsetek wniosków  

o ogłoszenie upadłości złożonych przez spółki określonych typów (GmbH; AG – 

Aktiengesellschaft; KGaA – Kommanditgesellschaft auf Aktien; limited; UG) do ogółu ich 

populacji. Wyniki tej analizy przeprowadzonej dla lat 2004 – 2017 r. przedstawia wykres  

nr 2 zamieszczony na następnej stronie. Wynika z niego klarownie, że ryzyko upadłości spółki 

limited, w szczególności w okresie wzmożonego zainteresowania tą formą prawną w pierwszej 

dekadzie XXI w., było kilkukrotnie większe niż w przypadku spółek GmbH. W odniesieniu do 

tych ostatnich, pozostawały one z perspektywy wierzycieli względnie najbezpieczniejszą formą 

spółki, a odsetek wniosków o upadłość był w jej przypadku nieznacznie niższy niż w spółkach 

akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Warte podkreślenia jest to, że odsetek spółek limited  

i UG w latach 2013 do 2017 był zbliżony, co można tłumaczyć faktem, że oba rodzaje spółek 

mają obniżone wymagania w zakresie kapitału początkowego w porównaniu chociażby do 

spółek GmbH. Trzeba jednak zaznaczyć, że poziom około 2% spółek składających wniosek  

o ogłoszenie upadłości, charakterystyczny dla spółek limited i UG w latach 2013 do 2017, 

pozostawał aktualny dla spółek GmBH przed 2006 r. Może to wskazywać na to, że część 

przedsięwzięć gospodarczych o wyższym ryzyku gospodarczym zakładana jest i prowadzona 

obecnie w ramach prawnych właściwych dla formy limited i UG. Wydaje się jednak, że bez ich 

dostępności dla przedsiębiorców, globalne ryzyko dla wierzycieli w Niemczech nie uległoby 

istotnemu wzrostowi.   

 

                                                 

262 W przypadku UG i limited dane dostępne są odpowiednio dla okresu 2006 – 2017 r. oraz 2013 – 2017 r. 

Dostępność danych wynika z faktu, że dopiero od 2006 r. kwestia brytyjskich spółek limited stała się doniosła dla 

Niemiec, a spółki UG powstała dopiero pod koniec 2008 r. 
263 Na podstawie raportów rocznych formułowanych przez Statistisches Bundesamt w Wiesbaden (niemiecki 

federalny urząd statystyczny); raporty te dostępne są na stronie internetowej: 

https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DESerie_serie_00000215?list=all; dostęp: 1.8.2018 r. 
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Wykres 2 Odsetek spółek składających wniosek o ogłoszenie upadłości w stosunku do ogółu populacji określonych rodzajów 

spółek w latach 2004-2017 w Niemczech 

 

Źródło: 1) dla danych dotyczących ilości zarejestrowanych spółek: raporty roczne przedstawiane w czasopiśmie GmbHR i 

przygotowywane na podstawie danych z niemieckich rejestrów handlowych przez U. Kornbluma; 2) dla danych dotyczących 

liczby wniosków o upadłość z podziałem na rodzaje spółek: raporty roczne sformułowane przez Statistisches Bundesamt w 

Wiesbaden (niemiecki federalny urząd statystyczny) 

 

Przedstawioną analizę należy uzupełnić o jeszcze jedną istotną kwestię. Wykres  

nr 3, zamieszczony na następnej stronie, przedstawia odsetek wniosków o upadłość, które 

zostały odrzucone z uwagi na brak odpowiednich środków przez spółkę na przeprowadzenie 

postępowania upadłościowego (niem. Abweisung mangels Masse). W tym wypadku średni 

wskaźnik odrzuceń dla GmbH wyniósł prawie 40%, dla UG – 58%, a w przypadku limited  

jest to 62%. W ostatnich latach odsetek odrzuceń wniosków dla UG jest jednak wyższy  

niż dla spółek limited o kilka punktów procentowych (od 2% do 9%). W świetle omawianego  

tu problemu mobilności spółek można stwierdzić, że sam fakt założenia spółki pod prawem 

zagranicznym nie determinuje wyższego poziomu ryzyka dla wierzycieli. Decydująca jest  

w tym wypadku treść konkretnych przepisów wynikających z ram prawnych, jakim spółka 

podlega ze względu na miejsce inkorporacji. 
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Wykres 3 Odsetek odrzuceń wniosków określonych rodzajów spółek o ogłoszenie upadłości w stosunku do ogółu złożonych 

wniosków w latach 2004-2017 w Niemczech 

 

Źródło:  zob. wykres nr 2 powyżej 

 

3.2. Transgraniczne procesy reorganizacyjne w EOG i Polsce  

Drugim z obszarów zainteresowania badaczy w Europie są ilościowe aspekty 

transgranicznych procesów reorganizacyjnych. Dotychczasowe badania skupiały się głównie 

na dwóch uregulowanych procesach, a mianowicie transgranicznych łączeniach spółek oraz 

przeniesieniu siedziby statutowej spółki europejskiej (SE). Dane na temat transgranicznego 

przekształcenia (przeniesienia siedziby) pozostałych spółek w UE zostały zaś zebrane 

wyłącznie w ograniczonym zakresie z uwagi na brak harmonizacji regulacji dotyczących tego 

procesu oraz częsty brak identyfikacji analizowanego zdarzenia w publicznych rejestrach 

państw członkowskich. 

Jedną z pierwszych analiz wykorzystania transgranicznych procesów 

restrukturyzacyjnych przeprowadzono w ramach raportu sporządzonego na zlecenie  

PE w 2013 r.264 Jego podstawowym celem było zbadanie skutków ewentualnego wprowadzenia 

dyrektywy dotyczącej transferu siedziby spółki za granicę (tzw. 14. dyrektywy). W oparciu  

                                                 

264 Zob. B. Ballester, M. del Monte, Directive on the cross-border transfer of a company's registered office (14th 

Company Law Directive), Bruksela 2013; dostępny wraz z załącznikami na stronie internetowej: 

http://europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-JOIN_ET(2013)494460; (22.05.2018). 
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o dane zebrane głównie od krajowych podmiotów prowadzących rejestry handlowe udało się 

ustalić, że liczba emigracyjnych transgranicznych przekształceń w latach 2010-2012  

w Hiszpanii wyniosła 29. Z tej liczby 62% stanowiły transakcje wewnątrzunijne (najwięcej  

do Włoch – 5 oraz Luksemburga – 4), prawie 80% dotyczyło spółek prywatnych – Sociedad 

limitada, zaś 69% spółek miało więcej niż jednego udziałowca.265 Drugim krajem była Malta, 

gdzie pomiędzy 2010 a 2012 r. miały miejsce 102 transakcje migracji spółki poprzez 

przeniesienie jej siedziby.266 Raport zawierał ponadto informacje na temat ilości przekształceń 

transgranicznych dokonanych przez spółki europejskie (SE) w latach 2007-2012. Odnotowano 

w tym czasie 73 takich transakcji.267 Państwami najczęściej uczestniczącymi w przekształceniu 

były Luksemburg (24, w tym 10 imigracyjnych), Holandia (20, w tym 3 imigracyjne), Wielka 

Brytania (18, w tym 14 imigracyjnych) oraz Austria i Niemcy (13, odpowiednio 10 i 4 

imigracyjne). Ponad 75% z wszystkich transakcji miało miejsce wcześniej niż po roku od 

założenia SE. Holandia była państwem najczęściej wybieranym dla założenia spółek 

„uśpionych” (shelf company), które siedziba następnie była przenoszona do innych państw 

członkowskich (głównie Francji – 7 i Wielkiej Brytanii – 5). Z kolei Luksemburg stanowił 

punkt początkowy dla 4 SE przeniesionych później do Austrii. Jeżeli chodzi o branże, w której 

działały spółki emigrujące, wskazać należy na finanse i ubezpieczenia oraz działalność 

profesjonalną (np. księgowość, informatyka).268 Odnotowano nadto, że w latach 2007-2010 

miało miejsce 3.500 transgranicznych łączeń spółek, w których brały udział dwie spółki – 

przejmująca i przejmowana.269  

Te ostatnie dane istotnie różnią się od tych przedstawionych w raporcie z 2013 r. 

dotyczącym harmonizacji transgranicznych łączeń spółek.270 Zgodnie z danymi łączna ilość 

                                                 

265 Zob. C. Cathiard, Directive on the cross-border transfer of a company's registered office (14th Company Law 

Directive) – Legal effects of the requested legislative instrument, Annex I, Bruksela 2013, s. 43. 
266 Zob. B. Ballester, M. del Monte, Directive on…, s. 16. 
267 W tym czasie w Polsce miała miejsce 1 transakcja imigracyjna. 
268 Gwoli wyjaśnienia, każda transakcja imigracyjna dla jednego państwa jest jednocześnie emigracyjną dla innego 

państwa. Zob. P. Muller, S. Devnani, R. Ladher, P. Ramada, Directive on the cross-border transfer of a company's 

registered office (14th Company Law Directive), Annex II – Economic and Social Effects of the Requested 

Legislative Instrument, Bruksela 2013, s. 27-31 
269 Można się domyślić, że autorom chodziło tutaj o wykluczenie przynajmniej części transakcji koncernowych. 

Ib., s. 32-33. Dane te zostały ustalone w oparciu o bazę Zephyr (Bureau van Dijk).  
270 Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive 2013, przygotowane przez Bech-Bruun oraz 

Lexidale (odpowiednio skandynawska kancelaria prawna i międzynarodowa firma konsultingowa) dla Dyrekcji 

Generalnej KE do spraw Rynku Wewnętrznego i Usług. Dokument dostępny na stronie: 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf.  

 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf
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tego rodzaju transakcji dla okresu od 15.12.2007 r. do 1.03.2013 r. wyniosła 1281 w EOG.271 

Ważne jest również to, że liczba transakcji transgranicznych w tym czasie wzrosła o około 

30%, podczas gdy liczba transakcji wewnętrznych (krajowych połączeń) spadła o 15%.272 

 

Wykres 4 Liczba transgranicznych łączeń spółek w latach 15.12.2007r. – 1.03.2013 r. 

 

Źródło: P. Muller, S. Devnani, R. Ladher, P. Ramada, Directive…, s. 38 

 

Państwami najbardziej zaangażowanymi w transakcje transgranicznych połączeń były 

Niemcy (376), Luksemburg (324) i Holandia (323).273 Warto dodać, że o ile w przypadku 

dwóch pierwszych krajów zdecydowanie przeważały spółki przejmujące, to w Holandii  liczba 

spółek przejmowanych wyniosła 215, zaś przejmujących – 108. Znaczną nadwyżkę spółek 

przejmujących nad przejmowanymi odnotowały Włochy – odpowiednio 173 do 61.274  

Na początku 2018 r. ukazał się kolejny raport na temat empirycznych aspektów 

transgranicznej mobilności spółek, a konkretnie procesów łączeń i przekształceń spółek275  

                                                 

271 Ib., s. 965. Dane potrzebne do sporządzenia raportu zostały pozyskane z kilku źródeł (przede wszystkim 

krajowe rejestry, dzienniki urzędowe oraz komercyjne bazy danych). Niemniej nadal w ocenie autorów trudno je 

ocenić jako kompletne. Stąd wielkości tam wskazane mogą pozostawać zaniżone w stosunku do stanu 

rzeczywistego. Id., s. 962-963. 
272 Ib., s. 969. 
273 W nawiasach podana została liczba spółek. 
274 Ib., s. 972. 
275 Nie jest wiadome czy badanie uwzględnia transgraniczne przeniesienie siedziby paneuropejskich form 

prawnych – SE oraz SCE. Wydaje się to wątpliwe, gdyż chociażby w latach 2013-2016 miało miejsce 39 
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w UE w okresie od 2013 do 06.2017 r.276 Opublikowany dokument obejmował tylko część 

zamierzonych badań, a mianowicie skupił się na 9 z 31 członków EOG w przypadku łączeń 

oraz 5 z 31 członków EOG w przypadku przekształceń.277 Metodyka badań polegała  

zasadniczo na zebraniu danych na podstawie informacji udostępnionych w krajowych 

dziennikach urzędowych (national official journal).278 Warto zaznaczyć, że wartość transakcji 

łączeń ustalona została w oparciu o ilość spółek biorących w niej udział (np. jeżeli 4 spółki 

zostały przejęte przez jedną istniejącą spółkę, to liczba transakcji wynosi 4).279 Pomimo 

uwzględnienia ograniczonej liczby państw członkowskich łączna liczba transgranicznych 

łączeń wyniosła 1163.280 Pośród tych transakcji 81% (938) dotyczyło połączeń pomiędzy 

dwoma spółkami.281 Najwięcej spółek spośród 2 324 zaangażowanych w transakcje oraz 

będących spółkami przejmującymi282 stanowiły spółki z Niemiec (257 z 488) oraz Holandii 

(226 z 492). W przypadku Wielkiej Brytanii było to 151 spółek, z czego 44 to spółki 

przejmujące. Trudno jednak zidentyfikować na podstawie przedstawionych danych państwo, 

które byłoby dominującym ośrodkiem przejmowania spółek z innych państw. W szczególności 

w przypadku Wielkiej Brytanii, tamtejsze spółki częściej stawały się celem przejęcia, 

zwłaszcza wobec spółek niemieckich i austriackich.283 

W odniesieniu do formy prawnej spółek biorących udział w połączeniach, za 

dominującą uznać trzeba spółkę prywatną stanowiącą prawie 75% wszystkich spółek.284 

Głównym sektorem, w którym działały spółki przejmujące były finanse-ubezpieczenia285, 

                                                 

przeniesień siedziby SE związanych z Wielką Brytanią (do 14, poza 25). Źródło: European Trade Union Institute. 

Podczas gdy w omawianym tu raporcie w ogóle wspomnianych jest 7 przypadków imigracyjnego przeniesienia 

siedziby. Zob. jednak raport Cross-border Corporate Mobility in the EU Empirical Findings 2017, s. 29, przypis 

11, dostępny na stronie: https://ssrn.com/abstract=3116042, gdzie jest mowa o przekształceniu spółki SE jako 

jednym z zarejestrowanych przypadków. 
276 Cross-border Corporate Mobility in the EU Empirical Findings 2017; raport został sporządzony przez Institute 

for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) oraz Institute for Corporate 

Law, Governance and Innovation Policies (ICGI); projekt finansowany jest ze środków unijnych. 
277 W odniesieniu do transgranicznych połączeń: Austria (1.01.2013 r. – 31.12.2013 r.), Finlandia (1.01.2014 r.– 

31.12.2016 r.), Francja, Niemcy, Włochy (1.01.2015 r. – 1.09.2017 r.), Luksemburg (1.01.2017 r. – 01.06.2017 

r.), Holandia, Hiszpania (1.01.2013 r. – 31.12.2014 r.), Wielka Brytania; w nawiasach podane zostały okresy,  

z których uzyskano dane, o ile były one krótsze niż założone; w odniesieniu do transgranicznych przekształceń: 

Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania. 
278 Następnie dane te były weryfikowane w bazie ORBIS oraz bezpośrednio w krajowych rejestrach spółek 

odnośnie konkretnych podmiotów (np. wpis o wykreśleniu spółki z powodu przeniesienia siedziby za granicę). 

Zob. raport Cross-border Corporate Mobility…, s. 2-3. 
279 Ib., s. 4. Liczba transgranicznych łączeń to w istocie ilość spółek wykreślonych z rejestru na skutek transakcji.  
280 Ib., s. 5. 
281 Ib., s. 12. 
282 Raport tego nie wyjaśnia dokładnie, ale wydaje się, że przez spółkę przejmującą należy również rozumieć 

spółkę nową zawiązaną. 
283 Ib., s. 25. 
284 Ib., s. 9. 
285 Były to w 164 na 249 transakcji spółki holdingowe niezaangażowane w zarządzanie spółek zależnych. 

https://ssrn.com/abstract=3116042
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sprzedaż detaliczna i hurtowa, usługi profesjonalne. Pośród spółek przejętych 41 zatrudniało 

ponad 500 pracowników. 

 

Wykres 5 Liczba transgranicznych łączeń spółek w latach 2008-2012 w wybranych krajach UE 

 

Źródło: raport: Cross-Border Corporate Mobility…, s. 26 

 

W odniesieniu do transgranicznych przekształceń spółek raport wskazuje na 212 tego 

rodzaju transakcje w latach od 2013 r. do czerwca 2017 r. Najczęściej „opuszczanymi” 

państwami spośród badanych były Holandia (91), Luksemburg (46) oraz Niemcy (44). Z kolei 

za kluczowe państwa imigracji należy uznać Niemcy (81), Luksemburg (66) oraz Hiszpanię 

(24). 

Odnosząc się do liczebności transgranicznych połączeń z udziałem polskich spółek  

oraz uwzględniając badania autora niniejszego opracowania wskazać należy, że dostępne dane 

pozwalają na zaobserwowanie 126 tego rodzaju przypadków od 2009 r. do czerwca 2018 r.286, 

                                                 

286 Obserwacje to zostały oparte o bazy danych KRS przy wykorzystaniu wyszukiwarek portalu 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna prowadzonego przez MS, a także portali 

https://imsig.pl, https://mojepanstwo.pl. Ponadto wykorzystane zostały bazy zagranicznych rejestrów,  

w szczególności cypryjskiego i luksemburskiego (bezpośrednio lub za pośrednictwem portalu https://e-

justice.europa.eu). Analiza poszczególnych połączeń została oparta o treść opublikowanych planów połączenie  

w MSiG oraz na stronach internetowych spółek (w tym ostatnim przypadku wykorzystana została również 

wyszukiwarka https://google.pl). Wyszukiwanie polegało na wpianiu w wyszukiwarce w różnych odmianach 

terminu „plan połączenia transgranicznego”. Na 126 obserwcji w 5 nie udało się odnaleźć planu połączenia i dane 

zostały oparte o częściowe informacje z rejestru przedsiębiorców KRS. 
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287 Z tej liczby 97 zakończyło się powodzeniem, 19 jest w toku, a 10 nie zakończyło się 

sukcesem.288 Pod względem czasowym największa liczba połączeń miała miejsce niedługo  

po wprowadzeniu regulacji do polskiego k.s.h., ponadto notowany jest istotny wzrost liczby 

połączeń od 2015 r.  

 

Wykres 6 Liczba transgranicznych łączeń w latach 2009-2018289 z udziałem polskich spółek 

 

Źródło: zob. przypis nr 286 

 

W 48 sytuacjach polska spółka była podmiotem przejmującym, a w 49 

przejmowanym. Mając na względzie typ polskiej spółki, 34 z nich to spółki akcyjnej, a 61 

spółki z o.o. W odniesieniu do spółek zagranicznych biorących w tych połączeniach, spółki 

prywatne (limited) wystąpiły w 80 przypadkach, odpowiedniki spółek akcyjnych w 17, w tym 

w 3 przypadkach była to spółka europejska. Wykres nr 7 zamieszczony na następnej stronie 

przedstawia, z jakich państw pochodziły spółki łączące się z polskimi spółkami. Łącznie jest  

to 19 państw z krajów EOG, z których w 7 doszło do więcej niż 2 połączeń. 

                                                 

287 Za 1 przypadek połączenia transgranicznego uznano połączenie pomiędzy jedną spółką polską i jedną spółką 

zagraniczną, a więc podobnie do założeń poczynionych w badaniach międzynarodowych przedstawionych 

powyżej. Stąd jeden przypadek transgranicznego połączenia nie odpowiada jednej transakcji transgranicznego 

połączenia rozumianej jako gospodarcza całość. Trzeba dodać, że w niektórych sytuacjach widoczne było 

rozdzielenie transakcji przez same podmioty w celu uproszczenie połączenia. Niemniej zaobserwowane 6 

transakcji wielostronnych połączeń, z których najbardziej liczna obejmowała 5 podmiotów. Tylko jedna dotyczyła 

polskiej spółki jako podmiotu przejmującego. W większość przypadków połączenia miały charakter dwustronny.  
288 Za zakończone niepowodzeniem uznano transakcje, w których plan połączenia został opublikowany w okresie 

dłuższym niż rok od dnia badania i brak jest informacji w polskim lub zagranicznym rejestrze przedsiębiorców  

o dokonaniu połączenia. 
289 W przypadku 2018 r. założono, że 19 operacji łączeń w toku zakończy się sukcesem do końca tego roku.  
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Wykres 7 Pochodzenie spółek zagranicznych łączących się ze spółkami polskimi 

 

Źródło:  zob. przypis nr 286 

 

Patrząc na „bilans” połączeń warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych państw  

ze względu na ilość transgranicznych połączeń (zob. wykres nr 8 na następnej stronie).  

W przypadku Cypru o 14 spółek więcej zostało przejętych przez polskie spółki. Odmiennie 

wygląda sytuacja w przypadku Luksemburga, gdzie spółki polskie częściej były przejmowane 

przez spółki założone w tym państwie (-7). Podobnie w przypadku Niemiec (-5), Wielkiej 

Brytanii (-4) oraz Malty (-1). W odniesieniu do Holandii „bilans” wyniósł 0.  

Najczęściej połączenia odbywały się z udziałem spółek prawa cypryjskiego lub 

luksemburskiego (ponad 50%). Warto zaznaczyć, że liczba samych transakcji jest de facto 

w odniesieniu do łączeń emigracyjnych (polska spółka występuje w roli spółki przejmowanej) 

niższa w latach 2015 i 2016, gdyż wtedy miał miejsce kilka wielostronnych połączeń. Mówiąc 

ściślej, 4 transakcje dotyczyły przejęcia kilku polskich spółek przez jedną spółkę zagraniczną. 

Stąd samych transakcji w 2015 r. były 2 zamiast 6 połączeń, a w 2016 r. 2 zamiast 7 (zob. 

wykres nr 9 na następnej stronie). Przy uwzględnieniu tych danych obserwowalny jest trend 

wzrostu przejmowania spółek cypryjskich i luksemburskich przez polskie podmioty  

w ostatnich czterech latach.290 

                                                 

290 Wyjaśnienie tego można poszukiwać między innymi w wejściu w życie od 1.1.2015 r. przepisów podatkowych 

dotyczących dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowane spółki zagraniczne (CFC). Zob. art. 24a CIT.  
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Wykres 8 Transgraniczne łączenia spółek od 2009 do 6.2018 r. z udziałem spółek polskich i z wybranych państw europejskich 

 

Źródło: zob. przypis nr 286. 

 

Wykres 9 Transgraniczne łączenia spółek pomiędzy polskimi a cypryjskimi albo luksemburskimi spółkami w latach  

2009-2018291z podziałem na sytuacje, w których polska spółka była przejmująca lub przejmowana 

 

Źródło: zob. przypis nr 286 

 

                                                 

291 W przypadku 2018 r. założono, że 19 operacji łączeń w toku zakończy się sukcesem do końca tego roku. 
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3.3. Popularność spółki europejskiej (SE)  

Statystki dotyczące spółek europejskich można odnaleźć na stronie internetowej292 

European Trade Union Institute.293 Na dzień 22.05.2018 r. było zarejestrowanych 3 018 spółek 

europejskich SE. Najwięcej spółek założonych zostało w Czechach (2103)294 oraz Niemczech 

(514)295. Jeżeli chodzi o transakcje przeniesienia siedziby spółki SE, łącznie było ich 110.  

W Polsce obecnie funkcjonuje 5 spółek SE. 

 

Wykres 10 Łączna liczba założonych spółek SE w latach 2004-22.5.2018 

 

Źródło: ITUE (http://ecdb.worker-participation.eu) 

 

4. Konflikt interesów związanych z mobilnością spółek ze szczególnym uwzględnieniem 

polskiego modelu ładu korporacyjnego 

4.1. Zagrożenia związane z transgraniczną mobilnością spółek 

Transgraniczna mobilność spółek ze swej istoty prowadzi do zmiany okoliczności 

faktycznych lub prawnych. W literaturze procesy restrukturyzacyjne będące przejawem 

                                                 

292 http://ecdb.worker-participation.eu.  
293 Projekt jest finansowany ze środków unijnych, źródłem danych jest Dziennik Urzędowy Wspólnot 

Europejskich, a więc dziennik, w którym upubliczniane są informacje o SE (art. 14 Rozporządzenia o SE). 
294 Najwięcej spółek założono w 2012 r.  – 351. 
295 W 2017 r. założono w Niemczech najwięcej, bo 50 spółek. 
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mobilności, takie jak łączenia, podziały oraz przekształcenia, zalicza się do zmian o charakterze 

fundamentalnym dla funkcjonowania spółki.296 W rezultacie powinny one i jednocześnie 

stanowią szczególny przedmiot zainteresowania legislatorów. Oczywiście należy pamiętać,  

że poszczególne operacje mobilności znacznie się różnią,297 a w konsekwencji wymagają 

odrębnej analizy oraz zaprojektowania środków odpowiednich do rozwiązania 

charakterystycznych dla nich problemów. Dokonana w tym miejscu analiza zagrożeń 

związanych z transakcjami mobilności spółek będzie stanowiło podstawę dla dalszych 

rozważań nad stopniem, w jakim te transakcje mogą zostać dopuszczone przez ustawodawcę. 

Mówiąc inaczej, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieją dostateczne 

środki, które będą w stanie zapobiec ewentualnym nadużyciom.298 Z jednej strony bowiem 

stabilność relacji korporacyjnych ma istotną wartość dla inwestorów, lecz z drugiej strony brak 

możliwości zmian może hamować rozwój spółki oraz wstrzymywać proces dostosowywania 

się do aktualnych potrzeb tych złożonych wehikułów inwestycyjnych. 

Punktem wyjścia dla rozważań o zagrożeniach związanych z mobilnością spółek jest 

stwierdzenie, że jej skutki niejednokrotnie nie mają charakteru neutralnego dla spółki i osób  

z nią związanych. Jak zauważa F.M. Mucciarelli w rzeczywistości działania wynikające  

z transgranicznej mobilności mogą mieć różne przyczyny, a ich konsekwencje często niosą  

za sobą korzyść dla niektórych podmiotów i straty dla pozostałych, a więc mają charakter 

redystrybutywny.299 Wynikać to ma z odmiennego rozłożenia akcentów ochrony i budowania 

równowagi między aktorami korporacyjnym na gruncie krajowych systemów prawa spółek  

i innych gałęzi prawa.300 Warto już na wstępie zwrócić uwagę na to, kiedy spółka korzysta  

z mobilności. Moment ten może nastąpić w chwili zakładania spółki, a więc ustalania ram dla 

funkcjonowania obecnej lub przyszłej działalności gospodarczej, albo w już trakcie 

wykonywania działalności przez spółkę (tzw. midstream changes, lub bardziej generalnie: 

                                                 

296 Zob. E. Rock i in., Fundemantal Changes…, s. 171; J.N. Gordon, The Mandatory…, s. 1592. 
297 Jednynie tytułem przykładu wskazać należy, że możliwe jest również wyróżnienie podgrup tych procesów.  

W odniesieniu do łączeń powszechnie znany jest podział na łączenie poprzez przejęcie oraz łączenie przez 

zawiązanie nowej spółki. Ponadto ze względu na skutek połączenia można wyróżnić łączenia rozcieńczające, 

transformujące lub spieniężające strukturę akcji. Każdy z tych rodzajów połączeń rodzi swoiste zagrożenia dla 

akcjonariuszy. Zob. szer. E. Rock i in., Fundemantal Changes…, s. 183. 
298 Zob. I. Ayres, Supply-Side…, s. 542. 
299 Zob. F.M. Mucciarelli, The Function…, s. 459. 
300 Ib., s. 460. 
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latecomer terms).301 W każdej z tych sytuacji różny jest stopień akceptowalności zmian  

z punktu widzenia interesu prywatnego oraz publicznego.  

W przypadku założenia nowej spółki oraz jej późniejszego funkcjonowania na tych 

samych warunkach, jakie zostały ustalone w dokumencie konstytuującym ten podmiot, można 

teoretycznie założyć, że wszystkie podmioty zaangażowane w analizowane przedsięwzięcie 

miały możliwość zapoznania się z warunkami przedsięwzięcia oraz wyrażenia zgody na jego 

realizację na określonych zasadach. Gwarantowana w takich sytuacjach swoboda kontraktowa 

nie powinna jednak przysłaniać kwestii, że koszty związane ze sporządzaniem tzw. 

kompletnych kontraktów mają zazwyczaj charakter zaporowy302 (ang. contractual 

incompleteness problem).303 Często bowiem strony z różnych względów odstępują od 

uregulowania wszystkich potencjalnych zdarzeń mających miejsce po sporządzeniu kontraktu 

spółki. Może to być celowe działanie (budowanie zaufania przez mniej ścisłe sformułowanie 

umowy) lub nawet nieświadome wynikające z przyczyn obiektywnych, np. brak możliwości 

przewidzenia określonych sytuacji w przyszłości lub niedoszczacowanie ryzyka ich 

wystąpienia, odziedziczenie udziałów.304 Inną sprawą pozostaje to, że niektóre jednostki nie 

uczestniczą realnie w tym procesie, a więc nie mogą dyskontować ryzyk w ramach treści relacji 

łączącej ich ze spółką. Mowa tu przede wszystkim o wierzycielach niekontraktowych305 oraz 

publicznych (ang. statutory creditors), jak również podmiotach o słabszej pozycji 

kontraktowej, np. akcjonariuszach mniejszościowych lub drobnych wierzycielach, w tym 

pracownikach.  

Do istoty spółki należy to, że zmiany dokonywane już w trakcie istnienia spółki mogą 

następować także wbrew aktualnej woli przynajmniej części podmiotów zaangażowanych  

w spółkę. Potęguje to w sposób istotny ryzyko wystąpienia nadużyć.306 W szczególności nie 

można wykluczyć, że osoby decyzyjne będą podejmować działania na niekorzyść pozostałych 

                                                 

301 Zob. J.N. Gordon, The Mandatory Structure of Corporate Law, Col.LR 7/1989, s. 1591-1592; F.H. Easterbrook, 

D.R. Fisher, The Corporate Contract, Colum. L. Rev. 7/1989, s. 1442. 
302 Zob. O. Hart, J. Moore, Incomplete Contracts and Renegotiation, Econometrica 4/1988, s. 755. 
303 Na przykładzie otwartego systemu łądu korporacyjnego: F.H. Easterbrook, The Corporate…, s. 1434-1444;  

Z. Goshen, S. Hannes, The Death of Corporate Law, ECGI - Law Working Paper 402/2018, s. 24, dostępny na 

stronie: https://ssrn.com/abstract=3171023.  
304 Zob. szer. B. Means, A Contractual Approach to Shareholder Oppression Law, Fordham L.Rev. 3/2011,  

s. 1161-1211. 
305 W literaturze angloęzycznej można spotkać różne określenia tego rodzaju wierzycieli, np. non-adjusting, 

involuntary, forced, tort, environmental creditors. 
306 Zob. L. Enriques, M. Gelter, Regulatory…, s. 428 i n.; F.M. Mucciarelli, The function of corporate law and the 

effects of reincorporations in the U.S. and the EU, Tul.J.Int.Comp.Law 2/2012, s. 458-467; A. Zorzi,  

A European…, s. 265-266. 

 

https://ssrn.com/abstract=3171023
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stron szeroko rozumianej „umowy” (kontraktu) spółki. Źródłem tego jest odmienność 

interesów (zamierzonych celów i związanych z tym użyteczności indywidualnych) oraz stopnia 

zaangażowania kapitałowego lub  osobistego (a więc i opłacalności podejmowania konkretnych 

działań). Ponadto czynnikiem wpływający na powstawanie konfliktów w spółce jest również 

asymetria informacji, czyli różny stopień dostępu do danych niezbędnych dla poznania pełnej 

sytuacji korporacji i jej otoczeniu. Konflikt agencyjny307 widoczny w tym przypadku na gruncie 

polskiego oraz w dużej mierze europejskiego – kontynentalnego modelu ładu korporacyjnego 

najczęściej powstawać będzie w ramach relacji pomiędzy akcjonariuszem większościowym 

oraz akcjonariuszami mniejszościowymi, a także pomiędzy spółką a wierzycielami, w tym 

pracownikami spółki. 

4.2. Konflikty agencyjne na gruncie mobilności spółek  

Dalsza analiza będzie skupiać się wokół trzech relacji, zachodzących pomiędzy 

rodzajowo określonymi grupami osób najczęściej związanych z funkcjonowaniem spółek 

kapitałowych i ich otoczeniem (ang. sub-nexus contracts).308 Są to, po pierwsze, członkowie 

organów zarządzających (menadżerowie) oraz wspólnicy; po drugie, wspólnicy większościowi 

oraz mniejszościowi; po trzecie spółka oraz jej wierzyciele.309 

4.2.1. Konflikt na linii menadżerowie v. wspólnicy  

W kontekście transgranicznej mobilności spółek konflikt na linii menadżerowie  

i wspólnicy pozostaje szczególnie aktualny w spółkach o silnej pozycji osób zarządzających  

i rozproszonym akcjonariacie. W takim układzie menadżerom stosunkowo łatwiej jest narzucić 

lub skłonić wspólników do podjęcia decyzji o dokonaniu zmiany położenia fizycznego 

istotnych składników majątkowych lub treści prawa właściwego dla spółki.310 Nie jest też 

wykluczone, że dyrektorzy spółki celowo będą wprowadzać w błąd akcjonariuszy. 

Jednocześnie preferowane przez nich będą takie jurysdykcje, w których kontrola i nadzór nad 

ich działaniami jest mniej intensywna i skrupulatna. Dotyczy to zwłaszcza regulacji 

odnoszących się do przejęć spółek, a także transakcji z podmiotami powiązanymi (ang. related 

                                                 

307 Autor opracowania w ograniczonym stopniu posługuje się w tym miejscu pojęciami używanymi w ramach tzw. 

teorii kosztów agencyjnych. Nie jest to jednak konieczne, gdyż trudno kwestionować istnienie konfliktu na gruncie 

procesów mobilnościowych, a nakładanie na to siatki pojęciowej nie aż tak powszechnie znanej byłoby zbędnym 

komplikowaniem problemu oraz rozważań nad nim czynionych. Warto jednak odesłać do fundamentalnej w tym 

zakresie pozycji w polskiej literaturze: K. Oplustil, Instrumenty…, s. 12-41. 
308 Zob. S. Lombardo, Regulatory Competition in Company Law in the EU after Cartesio, EBOR 4/2010, s. 646 
309 Podobnie F.M. Mucciarelli, The Function…, s. 459. 
310 Dodać do tego również należy zachowanie status quo, a więc zrezygnowanie nawet z intratnej zmiany w celu 

zachowania przez menadżerów pozycji w spółce. 
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party transaction) oraz odpowiedzialności za naruszenie należytej staranności przy 

podejmowaniu działań zarządczych lub lojalności wobec spółki (duty of care and loyalty).  

Oportunizm członków organów zarządzających przełamywany jest przede wszystkim 

przez przyznanie akcjonariuszom prawa ich powoływania i odwoływania w każdym czasie.  

Ponadto konflikt ten jest rozwiązywany dzięki normom proceduralnym odnoszącym się do 

dostarczenia wspólnikom odpowiednich informacji albo przeprowadzenia oceny skutków danej 

transakcji (również poprzez zewnętrznego eksperta – biegłego) oraz przede wszystkim 

przyznania im prawa głosu (ang. power allocating strategy). Ponadto w związku z tym,  

że warunki zmian najczęściej ustalane są przez osoby zarządzające dodatkowo konieczne jest 

posiłkowanie się strategią standardu, a więc ustalenia zasad odpowiedzialności za decyzje 

podejmowane przy braku dołożenia należytej staranności albo wobec istnienia konfliktu 

interesów. 

4.2.2. Konflikt na linii wspólnicy większościowi v. mniejszościowi  

Konflikt na linii menadżerowie i wspólnicy realnie traci na znaczeniu w sytuacji 

istnienia akcjonariusza większościowego, który może w każdej chwili wpływać na obsadę 

stanowisk w organach zarządzających spółką. Różnica interesów pomiędzy udziałowcem 

większościowym i mniejszościowymi wynika z poziomu inwestycji poczynionych na rzecz 

spółki oraz związanej z tym chęci uzyskania jak największego zwrotu. Z ilością przekazanego 

spółce kapitału powiązany jest także stopień skłonności do sprawowania bieżącej kontroli nad 

spółką i decyzjami tam zapadającymi. Równocześnie udziałowcy większościowi przejawiający 

zazwyczaj większą zdolność do inwestowania kolejnych środków nie zawsze będą skłonni  

do dzielenia się uzyskanym przez spółkę zyskiem. „Pogoń za rentą” (ang. rent-seeking) z tytułu 

kontroli prowadzić może między innymi do podejmowania działań nakierowanych na 

stopniowe wyprowadzenie majątku (zysku) ze spółki (ang. tunneling).    

Transgraniczna mobilność spółek może potęgować konflikt między różnymi grupami 

wspólników. Działania podejmowane w celu zmiany prawa właściwego dla spółki mogą 

stanowić cel sam w sobie (modyfikacja wewnętrznego kontraktu – zaburzenie uprzednio 

ustalonej równowagi), ale również służyć osiągnięciu innych zamierzeń, np. wykluczeniu 

części wspólników (ang. freeze-out)311 lub wywłaszczeniu ich z części udziałów poprzez 

przyjęcie niesprawiedliwego (nierynkowego) stosunku wymiany udziałów spółki państwa 

pochodzenia w spółce państwa nowego osiedlenia. Ponadto w przypadku reorganizacji 

                                                 

311 Co jest szczególnie niezbezpieczne przy transakcjach koncernowych, gdy jeden ze wspólników pozostaje silnie 

powiązany z podmiotem przejmującym – spółką dominującą.  
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wielopodmiotowych (połączeń) w niektórych sytuacjach dochodzi do istotnych przeobrażeń  

w strukturze majątkowej spółki, co może mieć istotny wpływ na faktyczne możliwości 

oddziaływania wspólników na losy spółki.  

Działania, które osłabiają konflikt pomiędzy wspólnikami, polegają z jednej strony na 

przyznaniu „prawa weta” akcjonariuszom mniejszościowym poprzez podwyższenie większości 

głosów niezbędnych do podjęcia decyzji o dokonaniu transakcji reorganizacyjnej (ang. 

supermajority voting). Z drugiej strony i przede wszystkim w razie, gdy złożenie „weta” okaże 

się niemożliwe (zbyt niski udział akcjonariuszy mniejszościowych), wprowadzane jest prawo 

wyjścia (ang. exit right), a więc wykup części udziałów na skutek podjęcia decyzji  

o reorganizacji spółki. Opcja wyjścia służy zarówno zachowaniu wartości ekonomicznych 

(negatywna ocena inwestycji w zmienionej spółce; obniżenie płynności akcji) oraz prawnych 

(niegodzenie się na nowe warunki prawne i faktyczne funkcjonowania spółki). Nie należy 

zapominać jednak, że szeroko przyznane prawo wyjścia może stanowić istotną barierę dla 

dokonywania transakcji reorganizacyjnych na skutek konieczności spłacenia wspólników 

opuszczających spółkę.  

Innym instrumentem wykorzystywanym wobec konfliktu między akcjonariuszami jest 

określenie standardu, jaki zachować powinna forma, treść i realizowany cel decyzji (uchwały) 

o reorganizacji spółki.312 W razie niespełnienia tego standardu możliwe jest zaskarżenie decyzji 

i domaganie się ochrony przed właściwym organem, najczęściej sądem. Przyjęcie określonych 

standardów w analizowanej sytuacji posiada jednak doniosłą wadę, polegającą na opóźnieniu 

realizacji reorganizacji na skutek przedłużających się sporów sądowych. 

4.2.3. Konflikt na linii wspólnicy v. interesariusze 

Mobilność spółek niesie za sobą istotne zagrożenia dla interesów wierzycieli  

i pracowników spółki. Fizyczna mobilność może powodować zwiększenie kosztów 

dochodzenia roszczeń przez wskazane podmioty (przeniesienie składników majątkowych) lub 

utratę realnej możliwości wykonywania pracy (przeniesienie zakładu pracy). Problem na 

gruncie prawnej mobilności związany jest z szeroko określonymi celami prawa spółek, które 

obejmują również ochronę interesariuszy. Dotyczy to w szczególności wymogu posiadania 

kapitału minimalnego313 lub zasad odpowiedzialności funkcjonariuszy i wspólników  

                                                 

312 Zob. E. Rock i in., Fundemantal…, s. 188. 
313 Nie chodzi tu tylko o wysokość tego kapitału, ale również prawne ograniczenia dysponowania majątkiem spółki 

na rzecz wspólników i funkcjonariuszy spółki. 
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za zobowiązania spółki.314 Z tego względu zmiana prawa właściwego dla spółki wiąże się  

ze zmianą ram prawnych tej ochrony. Modyfikacja powiązania spółki z danym państwem może 

również powodować zmianę domicylu podatkowego, a w rezultacie uszczuplenie dochodów 

fiskusa. 

Zagrożenie interesów wynika również z tego, że wierzycielom nie jest przyznawane 

prawo głosu – decydowania w sprawie operacji transgranicznej mobilności.315 Wynika to 

zasadniczo z horyzontu inwestycji w spółkę, która dla wierzycieli odnosi się do chwili 

wymagalności wierzytelności, a dla wspólników może mieć teoretycznie charakter 

nieograniczony. Z punktu widzenia wierzycieli, przejawiających co do zasady wyższą awersję 

do podejmowania działań obarczonych ryzykiem wystąpienia niewypłacalności spółki, fakt 

istnienia ewentualnych korzyści towarzyszących przeniesieniu spółki za granicę może nie mieć 

większego znaczenia. Z reguły będą oni preferować otrzymanie spłaty wierzytelności ustalonej 

w łączącym ich ze spółką stosunku prawnym przed zmianą miejsca siedziby przez spółkę,  

nie zaś w późniejszym okresie, kiedy spółka lub wspólnicy w subiektywnym przekonaniu 

wierzycieli mogą podejmować działania oportunistyczne. Nawet jeżeli spółka posiada realną 

możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku, wierzyciele posiadają bardzo ograniczone 

możliwości partycypowania w sukcesie spółki. 

W zależności od rodzaju interesariuszy pośród środków ochronnych można wyróżnić 

te służące zachowaniu pozycji wierzycieli, a więc obniżeniu ryzyka niewywiązania się przez 

spółkę z zawartej umowy (np. sukcesja generalna praw i obowiązków; obowiązek spółki 

ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia). Rzadziej stosowane jest prawo głosu lub 

przyznanie innych możliwości wpływania na decyzję o reorganizacji przy pomocy specjalnych 

środków prawnych.316 Pewnym wyjątkiem są jednak pracownicy spółki, którym zwykło się 

przyznawać prawo do prowadzenia rozmów – negocjacji z organami zarządzającymi spółką. 

4.3. Metoda badania efektywności rozwiązań prawnych 

Truizmem pozostaje stwierdzenie, że regulacje prawne powinny być efektywne. 

Problemem pozostaje zdefiniowanie, jakie normy spełniają cechę efektywności. W teorii prawa 

dana norma jest efektywna, jeżeli spełnia cel, dla którego została ustanowiona. Cel jest 

                                                 

314 Zob. A. Frank, Formwechsel…, s. 177. Niekorzystne dla wierzycieli spółki mogą okazać się również regulacje 

dopuszczające w szerszym stopniu niż na gruncie dotychczasowej jurysdykcji dochodzenie wierzycielom 

personalnym wspólników roszczeń bezpośrednio z majątku spółki (ang. reverse piercing the corporate veil).  
315 Zob. S. Grundman, Regulatory…, s., s. 584. 
316 Zob. art. 232 brazyliskiego prawa spółek (Lei das Sociedades Anonimas de 1976 - Lei 6404/76), który przyznaje 

prawo zaskarżenia przez wierzycieli uchwały o łączeniu spółek do 60 dni od dnia jej podjęcia. 
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wyznaczany przez legislatora, który przy jego określaniu może kierować się różnymi 

względami. Z punktu widzenia ekonomicznego powinien on uczynić wszystko w kierunku 

maksymalizacji użyteczności alokacji dóbr, a w konsekwencji przyczyniać się do wzrostu 

dobrobytu społecznego i sprawnego funkcjonowania spółek jako instytucji stanowiących 

istotną część gospodarki państwa.317 

Jak już to zostało stwierdzone wcześniej, mobilność spółek może prowadzić do 

redystrybucji dóbr. W rezultacie warto zastanowić się nad kryteriami, które mogą służyć do 

oceny sposobów redystrybucji pomiędzy menadżerów, wspólników i wierzycieli spółki.  

S. Lombardo w tym zakresie odwołuje się318 do dwóch koncepcji efektywnej alokacji zasobów: 

efektywności w sensie Pareto319 oraz reguły Kaldora-Hicksa.320  Zgodnie z pierwszą koncepcją, 

której autorem jest włoski ekonomista V. Pareto, zmiana efektywna to taka, która prowadzi do 

wzrostu ogólnego dobrobytu danej grupy oraz nie powoduje pogorszenia się sytuacji żadnego 

z jej członków. Z kolei kryterium efektywności nazwane za N. Kaldorem oraz J. Hicksem, 

odpowiednio ekonomistą węgierskim oraz brytyjskim, polega na zapewnieniu przynajmniej  

w sposób potencjalny rekompensaty osobom, które poniosły stratę na skutek relokacji zasobów 

polepszającej ogólny dobrobyt danej grupy.  

Zastosowanie obu wskazanych koncepcji na gruncie mobilności spółek ma sens  

z dwóch względów. Po pierwsze, mobilność można utożsamić ze zdolnością do zmiany,  

a po drugie moment zmiany poprzedzony jest stanem, który można określić jako efektywny na 

skutek ustalenia go na podstawie kontraktu spółki. Zatem zmiana jest dopuszczalna jedynie  

w celu uzyskania większej oraz bardziej efektywnej alokacji dóbr. Osiągnięcie w takiej sytuacji 

optimum Pareto będzie utrudnione, gdyż w istocie, o ile wcześniejsza umowa nie przewiduje 

innych rozwiązań, wymagana będzie jednomyślność stron kontraktu spółki. Takich obostrzeń 

nie wprowadza bardziej praktyczna efektywność Kaldora-Hicksa, przy czym problematyczna 

pozostaje kwestia pogodzenia ogólnego założenia o możliwości polepszenia sytuacji części 

podmiotów kosztem innych z wymogami sprawiedliwości.321 Nadal jednak za Pareto 

optymalne uznać należy usunięcie pewnych obciążeń regulacyjnych, które wywołują wyłącznie 

koszty i tylko pozornie przynoszą korzyści (np. wykreślenie nieefektywnych unormowań).  

  

                                                 

317 Szer. na temat postulatu ekonomicznej efektywności prawa zob. B. Brożek, J. Stelmach, W. Załuski, Dziesięć 

wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, s. 25-50. 
318 Zob. S. Lombardo, Regulatory…, s. 647. 
319 Zob. B. Brożek, J. Stelmach, W. Załuski, Dziesięć…, s. 30-31. 
320 Ib., s. 36-37. 
321 Ib., s. 48-49. 
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Rozdział V 

 

Podstawy mobilności spółek kapitałowych w prawie UE 

 

 

1. Uwagi wprowadzające 

Mobilność spółek w Unii Europejskiej oraz jej zakres wynika ze swobody  

przepływu osób – swobody przedsiębiorczości (ang. freedom of establishment; niem. 

Niederlassungsfreiheit), której podstawa normatywna w przypadku spółek zawarta jest obecnie 

w art. 49 w zw. z 54 TFUE.322 Jako jedna z czterech swobód, do których zaliczają się również 

swoboda przepływu towarów (art. 34 TFUE), usług (art. 56 TFUE) oraz kapitału (art. 63 

TFUE), swoboda przepływu osób służy tworzeniu rynku wewnętrznego323 (ang. single market; 

niem. Binennmarkt).324  

Znoszenie barier pomiędzy gospodarkami państw członkowskich poprzez 

wprowadzenie zakazu dyskryminacji, zasady wzajemnego uznania oraz dostępu do rynku  

(market access)325, ma swoje ekonomiczne uzasadnienie.326 Warto przywołać w tym miejscu 

koncepcję kosztów komparatywnych (ang. comparative costs) i związanej z nią teorii przewagi 

komparatywnej (ang. comparative advantage; niem. Komparative Kostenvorteil)327, 

rozwiniętej przez przedstawiciela klasycznej szkoły ekonomii D. Ricardo328. Rzeczona teoria 

zakłada, że międzynarodowa wymiana towarów i usług następuje z korzyścią dla wszystkich 

                                                 

322 Warto zaznaczyć, że swoboda przepływu osób obejmuje również przepływ pracowników (art. 45 TFUE) oraz 

swobodę osiedlania się osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (art. 49 TFUE). Zob.  

Ch. Teichmann, Gesellschaftsrecht im System der Europäischen Niederlassungsfreiheit, ZGR 6/2011, s. s. 646;  

J. Napierała, w: Prawo Spółek Kapitałowych System Prawa Prywatnego. Tom 17a, S. Sołtysiński (red.), Warszawa 

2010, s. 52.  
323 Jak zaznaczył TS w orzeczeniu w sprawie Komisja v. Wielka Brytania, C-207/83, par. 17, celem Traktatu jest 

unifikacja krajowych rynków w jeden rynek o cechach zbliżonych do wewnętrznego rynku.  
324 Definicja rynku wewnętrznego znajduje się obecnie w art. 26 ust. 2 TFUE (poprzednio art. 14 TWE na skutek 

wprowadzenia Traktatu Amsterdamskiego). Idea ta została wprowadzona w ramach Jednolitego Aktu 

Europejskiego (art. 13-15), który z dniem 1.7.1987 r. dodał do TEWG art. 8a-c. Zob. C.D. Ehlermann, The Internal 

Market Following the Single European Act (1987), CMLRev. 3/1987, s. 361-409; D. Miąsik, w: Traktat  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, T. I, D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel (red.), Warszawa 2012, 

s. 505-506; S. Korte, w: Das Verfassungsrecht der Europäischen Union, Ch. Callies, M. Ruffert (red.), Beck 

Online/el. 2016, komentarz do art. 26 TFUE, nb. 2-6. 
325 Zob. S. Deakin, Legal Diversity and Regulatory Competition: Which Model for Europe?, ELJ 4/2006, s. 443. 
326 Zob. Ch. Teichmann, Binnenmarktkonformes Gesellschaftsrecht, Berlin 2006, s. 26-31. 
327 Zob. C. Barnard, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oksford 2016, s. 4-6. zob.  

Ch. Teichmann, Gesellschaftsrecht…, s. 647. 
328 Zob. D. Ricardo, On the Principles…s. 133. 
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stron takiej wymiany, jeżeli każda ze stron skupia się na produkcji oraz nabywaniu dóbr i usług, 

których wartość relacji kosztów wytworzenia jest niższa niż w innych krajach. Błędem jest 

zatem zawężenie kosztu wytworzenia dóbr lub usług do wartości poczynionych nakładów. 

Pełen ogląd sytuacji wymaga bowiem także uwzględnienia kosztów alternatywnych (ang. 

opportunity cost), czyli kosztu możliwości utraconych na skutek dokonania pewnej alokacji 

ograniczonych czynników produkcji.329  

Chociaż teoria przewagi komparatywnej zakłada wzrost wymiany handlowej,  

a w konsekwencji również bardziej efektywną alokację dóbr, wzrost produktywności oraz 

ogólnego dobrobytu społecznego, to jednak ocena ta dokonywana jest z punktu widzenia całej 

gospodarki w długim okresie. W krótkim czasie mobilność czynników produkcji jest 

ograniczona, co w rezultacie może powodować między innymi wzrost bezrobocia w niektórych 

gałęziach gospodarki, czy też straty po stronie niektórych jednostek wywołane powstaniem 

niedoborów i kosztów zewnętrznych (ang. externalities), jak np. starty po stronie wierzycieli, 

pracowników oraz konsumentów. Stąd też państwa zaangażowane w wymianę handlową 

wprowadzają różnego rodzaju bariery mające na celu ograniczenie negatywnych efektów 

wywołanych konkurencją ze strony zagranicznych producentów. Wśród nich można napotkać 

ograniczenia ilościowe, jak np. nakładanie taryf celnych na produkty obniżające ich 

atrakcyjność cenową, oraz jakościowe, do których zalicza się określone standardy, jakie spełnić 

muszą produkty.330 

Treść wyrażonych w prawie pierwotnym swobód unijnych, w tym również swobody 

osiedlania się, odpowiada w szerokim zakresie zarówno szansom jak i zagrożeniom związanym 

z ekonomicznym wymiarem projektu UE. Swobody tworzące wspólnotowy rynek były na 

przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat kształtowane przez uczestników procesu integracji  

w Europie. Istotna rola przypadała w tym zakresie organom sądowym UE. Stąd też poniższa 

analiza prawa UE będzie głównie poświęcona obszernemu orzecznictwu TS i wnioskom 

płynącym z treści poszczególnych wyroków dla kształtowania się zakresu mobilności spółek 

w UE. 

                                                 

329 Więcej na temat tej teorii zob. K.A. Reinert, An Introduction to International Economics, Cambridge 2012,  

s. 33-45. 
330 Zob. C. Barnard, The Substantive…, s. 7 i n. 



86 

2. Swoboda przedsiębiorczości osób prawnych w prawie pierwotnym UE 

2.1. Swoboda przedsiębiorczości jako element budowy jednolitego rynku 

Ramy normatywne swobody przedsiębiorczości określone zostały w przepisach  

art. 49-55 TFUE. Przedmiotowa swoboda ma istotne znaczenie dla mobilności spółek 

kapitałowych, co wynika z faktu, że służy ona spółkom do osiedlania się w różnych krajach 

członkowskich poprzez „stały zakład […] i faktyczne wykonywanie w nim działalności 

gospodarczej”.331 Dzięki temu mogą one rozszerzać swoją aktywność ekonomiczną przy 

pomocy spółek zależnych lub oddziałów bez konieczności każdorazowego dostosowywania się 

do ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przewidzianych w różnych 

porządkach prawnych państw UE (wtórna swoboda przedsiębiorczości, ang. freedom  

of secondary establishment). Bardziej kontrowersyjna pozostaje kwestia zakresu możliwości 

zmiany prawa właściwego dla spółki, a zatem dopuszczalności wyboru systemu prawnego, 

który przyczyni się w najwyższym stopniu do obniżenia kosztów działalności podmiotu 

gospodarczego (pierwotna swoboda przedsiębiorczości, ang. freedom of primary 

establishment). Podział na pierwotną i wtórną swobodę przedsiębiorczości oparty jest  

o kryterium stopnia integracji osoby uprawnionej z danym krajowym porządkiem prawnym.332 

Nie jest do końca jasne, na czym ta integracja ma polegać, a w związku z tym podział ten 

wydaje się nie mieć dostatecznych podstaw. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy jest on 

ustalany w oparciu o relację prawną z danym porządkiem prawnym (kryterium formalne), czy 

też decyduje kryterium ekonomiczne (kryterium materialne) – pierwotne osiedlenie się jest tam, 

gdzie jest prowadzona główna działalność.333 

2.2. Zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości z perspektywy spółek 

W ujęciu podmiotowym swobodą przedsiębiorczości objęty został szeroki katalog 

jednostek organizacyjnych utworzonych i prowadzących działalność na terenie państw 

                                                 

331 Zob. wyr. TS w sprawie Cadbury Schweppes, C-196/04, par. 54; O Mörsdorf, Nun also doch! - Die 

überraschende Umdeutung der Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlfreiheit durch den EuGH im Urteil Polbud, 

ZIP 50/2017, s. 2384. Por. jednak z orzeczeniem w sprawie Polbud, C-106/06, par. 44, zgodnie z którym faktyczne 

osiedlenie się nie jest przesłanką zastosowania unijnych przepisów dotyczących swobody przedsiębiorczości. Zob. 

rozdz. V.3.3.4. poniżej. 
332 Por. J. Napierała, Zakładanie oddziału przez spółkę zagraniczną w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

w sprawie Inspire Art, RPEiS 2/2004, s. 63-64. 
333 Por. A. Looijestijn-Clearie, Centros ltd: a Complete U-turn in the Right of Establishment for Companies?, 

ICLQ 3/2000, s. 632. 
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członkowskich. Zawarta w art. 54 zd. 2 TFUE definicja spółki334 (ang. companies or firms)335  

ma charakter autonomiczny, a więc dla ustalenia co jest, a co nie jest spółką w świetle prawa 

unijnego, nie ma decydującego znaczenia treść norm obowiązujących w poszczególnych 

państwach członkowskich.336 Definicja ta zatem z konieczności obejmuje praktycznie 

wszystkie utworzone na gruncie prawa krajowego337 organizacje (ang. legal persons338), 

również te nieposiadające odrębnej osobowości lub nawet podmiotowości prawnej 

(pozbawione „prawnej samodzielności”339).340 Istotne w ich przypadku pozostaje to,  

czy ze względu na nadanie im szczególnego statusu na gruncie prawa krajowego mogą być  

one preferowane przez uczestników obrotu do prowadzenia działalności gospodarczej na 

europejskim rynku.  

Z zakresu spółek i innych jednostek organizacyjnych objętych swobodą 

przedsiębiorczości wykluczone zostały jednostki, których celem nie jest osiągnięcie zysku 

(ang. non-profit-making, fr. ne poursuivent pas de but lucratif).341  Ograniczenie to odnosi się 

do sposobu funkcjonowania organizacji, a nie do rodzaju wykonywanej działalności,342  

                                                 

334 Na temat wad tej definicji wynikających z tautologicznego charakteru zob. E. Skibińska, w: Traktat…, s. 913 
335 Prawidłowym tłumaczeniem tego terminu z języka angielskiego (w wersjach niemieckiej, francuskiej i włoskiej 

pojawi się jedynie termin „spółka”) byłoby „spółki i inne jednostki organizacyjne”, a to z uwagi na to, że pojęcie 

„firms” ma praktycznie takie samo znaczenie jak „partnerships” (chociaż współcześnie „firms” używa się również 

do oznaczenia spółki (company). Zob. B. A. Garner (red.), Black's Law Dictionary, Saint Paul 2009, s. 710, 

zgodnie z tym słownikiem “firms” obejmuje wszystkie formy wspólnej działalności gospodarczej pomiędzy 

dwoma lub większą liczbą osób. Por. S. Lombardo, Some Reflections on Freedom of Establishment of Non-profit 

Entities in the European Unions, EBOR 2/2013, s. 232, przypis 19. Autor ten dodatkowo wskazuje, że taka szeroka 

definicja miała na celu uwzględnienie różnic zachodzących pomiędzy wszystkimi państwami w zakresie podejścia 

do zorganizowanych podmiotów gospodarczych. 
336 Zob. M.A. Dauses, Jednolite prawo cywilne w Europie?, PPH 6/2003, s. 16. 
337 Bez znaczenia jest klasyfikacja źródeł prawa utworzenia spółki – prawo prywatne lub publiczne. 
338 Należy odnotować w tym miejscu, że polskie tłumaczenie angielskiego legal person (lub artificial person) jako 

osoby prawnej może budzić wątpliwości. W istocie ten angielski termin ma szersze znaczenie i odwołuje się do 

jednostki organizacyjnej lub grupy osób, której szczególna sytuacja wynika z przepisów prawa, np. poprzez 

nadanie zdolności do bycia stroną niektórych praw i obowiązków (nie należy jednak stawiać tego na równi z 

pojęciem zdolności prawnej) na wzór osoby fizycznej. Zob. B.A. Garner (red.), Black’s Law Dictionary, West 

Group 1999, s. 1162. 
339 Zob. M. Szydło, Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 188. 
340 Zob. ib., s. 189 i n.; Por. E. Skibińska, w: Traktat…, s. 915, która stwierdza, że jednostka organizacyjna powinna 

co najmniej posiadać podmiotowość prawną. Tak również jak się wydaje: J. Napierała, Europejskie…, s. 63 i n.  
341 Na objęcie tym wyłączeniem zarówno spółek jak i innych jednostek w ramach art. 54 zd. 2 TFUE trafnie 

wskazuje: S. Lombardo, Some Reflections…, s. 232, przypis 20. Wątpliwości w tym zakresie może budzić literalne 

brzmienie tego przepisu. Niemniej patrząc na to z perspektywy historycznej, zasadniczym celem projektu 

wspólnego rynku europejskiego było stworzenie ram współpracy gospodarczej i temu służyć miały poszczególne 

swobody traktatowe. Stąd należy wnioskować, że jednostki uprawnione na gruncie art. 54 TFUE do korzystania 

ze swobody osiedlania się powinny realizować określony cel, z którym wiązać będzie się osiąganie zysku – 

prowadzenie działalności gospodarczej. Zob. Ib., s. 236. 
342 Na podmiotowy charakter tego wyłączenia wskazuje: M. Szydło, Krajowe…, s. 193.  
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np. charytatywnej, edukacyjnej itd.,343 i dotyczy braku możliwości dystrybucji zysków 

pomiędzy członków danej organizacji w formie periodycznych wypłat (np. dywidend) lub 

dystrybucji majątku przy okazji likwidacji organizacji.344 Należy dodać, że kryterium to będzie 

miało zastosowanie zarówno do jednostek, które z mocy prawa państwa członkowskiego nie 

mogą czerpać zysków ze swojej działalności,345 jak i jednostek, które de facto pozbawiły się 

takiej możliwości, np. poprzez odpowiednie sformułowania statutowe (co dotyczy również 

spółek kapitałowych). 

Warto zaznaczyć, że wypowiedzi niektórych przedstawicieli doktryny wskazują  

na konieczność szerokiego pojmowania kręgu organizacji uprawnionych do swobodnego 

osiedlania się na terenie UE.346 Z tego powodu uznają oni, że art. 54 TFUE obejmuje każdą 

organizację, która prowadzi działalność gospodarczą (ang. economic activity), w tym te  

o charakterze non-profit.347 Stanowisko to jest oparte na funkcjonalnym rozumieniu 

wskazanego przepisu, który przyczynia się do budowy unijnego rynku, a zatem powinny nim 

zostać objęte wszystkie podmioty i jednostki dostarczające dobra lub usługi na ten rynek,348  

w tym przykładowo fundacje i stowarzyszenia. Wyłączeniu podlegałyby jedynie te, które 

funkcjonują w oderwaniu od zasad wolnego rynku, a więc przykładowo podmioty korzystające  

w przeważającej mierze z publicznych środków pieniężnych i dostarczające usługi 

użyteczności publicznej („welfare state (social) nature of the activity”349) bez uwzględnienia 

rachunku ekonomicznego.350 

                                                 

343 Odmiennie A. Zabłocka, Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości 

przez spółki w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, KPPub. 1-2/2002, s. 118. 
344 Zob. S. Lombardo, Some Reflections…, s. 253. 
345 Ib., s. 238. 
346 Zob. M. Szydło, Krajowe…, s. 194, który za nastawioną na zysk uważa działalność polegającą na sprzedaży 

dóbr lub świadczeniu usług odpłatnie, dodając jednocześnie, że przypadki niepodlegania przez spółkę tej normie 

będą niezwykle rzadkie (głównie działalność czysto charytatywna, kulturalna). 
347 Zob. S. Lombardo, Some Reflections…, s. 254-259. Na gruncie polskiej doktryny: J. Napierała, Europejskie..., 

s. 64; odmiennie E. Skibińska, w: Traktat…, s. 914 – każda organizacja, która prowadzi działalność celem 

osiągnięcia zysku. 
348 Jak to stwierdził TS w wyr. w sprawie Gebhard, C-55/94, par. 25, w odniesieniu do osób fizycznych: 

„przyczynia się ono do wzmacniania powiązań gospodarczych i społecznych we Wspólnocie” (ang. contributing 

to social and economic penetration within the Community). 
349 Zob. S. Lombardo, Some Reflections…, s. 258. 
350 Na gruncie swobody przepływu pracowników zob. sprawę Bettray, C-344/87, na kanwie której za działalność 

nieekonomiczną uznano centrum rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od narkotyków subsydiowane  

z pieniędzy budżetu państwa. Za podleganiem działalności charytatywnej finansowanej z budżetu państwa pod 

swobodę przedsiębiorczości jako działalności zarobkowej opowiada się M. Szydło. Zob. M. Szydło, Krajowe…, 

s. 220. Stanowisko to zdaje się jednak opierać na błędnym rozumienia orzeczenia w sprawie Udo Steymann, 

196/87, par. 11-14, w której TS uznał bartet – quid pro quo (świadczenie pracy na rzecz komuny religijnej  

w zamian za otrzymywane dobra) za formę odpłatności i całe przedsięwzięcie za mające potencjalnie ekonomiczny 

wymiar. 
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Zdefiniowana w sposób przedstawiony powyżej spółka w celu korzystania z ochrony 

przewidzianej w art. 54 TFUE powinna zostać utworzona na podstawie prawa jednego z państw 

członkowskich, a ponadto posiadać siedzibę rejestrową (statutową), administracyjną (zarządu) 

lub faktyczne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii.351  

Pierwszy z wymogów odnosi się do utworzenia i przynależności spółki do jednego  

z systemów prawnych, w oparciu o normy którego spółka została założona i wywodzi na 

gruncie przepisów prawa swój szczególny status. Z uwagi na brak pełnej harmonizacji prawa 

spółek w Europie, dopiero utworzenie spółki na gruncie prawa krajowego pozwala na 

powołanie się przez spółkę na postanowienia Traktatowe i skorzystanie z uprawnień tam 

zawartych.352 Z kolei spółka obecna gospodarczo na wspólnym rynku, ale utworzona na gruncie 

prawa państwa niewchodzącego w skład UE, nie będzie mogła korzystać ze swobody 

przedsiębiorczości. Istnieją dwie dodatkowe kwestie, które należy rozważyć w związku  

z wymogiem utworzenia spółki na terenie unijnym, a mianowicie - jak należy rozumieć pojęcie 

utworzenia oraz na podstawie którego prawa ma dojść do tego utworzenia. 

Podstawowe znaczenie jakie można nadać pojęciu utworzenia to takie, które odwołuje 

się do ogółu czynności prowadzących do uznania na gruncie prawa państwa członkowskiego,353 

że spółka może funkcjonować w obrocie prawnym i gospodarczym jako samodzielna jednostka 

organizacyjna. Zasadniczo w odniesieniu do spółek kapitałowych będzie to wpis do 

odpowiedniego rejestru publicznego.354 Nie jest przy tym istotne, w jakim trybie (procesie) 

doszło do tego wpisu, co oznacza, że utworzenie spółki na terenie Unii może mieć miejsce 

również na skutek procesów reorganizacyjnych, takich jak transgraniczne łączenia lub 

przekształcenia.355 W niektórych systemach prawnych, w tym Polsce, funkcjonują nadto spółki 

kapitałowe w organizacji,356 a więc jednostki organizacyjne, które nie posiadają przed 

                                                 

351 Zob. J. Napierała, Europejskie…, s. 63-66. 
352 Bez znaczenia pozostaje to przez kogo taka spółka została założona i kto jest aktualnie wspólnikiem takiej 

spółki. Mogą nimi zatem być osoby spoza obszaru Unii. Zob. J. Napierała, Europejskie…, s. 66; M. Szydło, 

Krajowe…, s. 199; E. Skibińska, Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne, Warszawa 2008,  

s. 91; oraz E. Skibińska, w: Traktat…, s. 912. 
353 To w jaki sposób dochodzi do utworzenia i jakie warunki należy w tym zakresie należy do domeny prawa 

poszczególnych państw członkowskich. Tak też Rzecznik Generalna J. Kokott w sprawie Polbud, C-106/06, par. 

33.  
354 Zob. art. 16 dyrektywy o prawie spółek.  
355 Zob. wyr. w sprawie Cartesio, C-210/06, par. 122. 
356 W przeciwieństwie np. do systemu angielskiego, gdzie przed wpisaniem spółki do rejestru wszelkie czynności 

zmierzające do jej założenia podejmowane są przez tzw. promotorów (promoters). Podejmują oni jednak 

czynności we własnym imieniu i jedynie na rzecz przyszłej spółki, stąd przykładowo ta ostatnia po założeniu nie 

staje się automatycznie stroną zawartych przez promotorów umów. Zob. art. 51 Companies Act 2006; A. Dignam, 

J. Lowry, Company Law, Oksford 2012, s. 53-63. Nie zmienia to faktu, że tacy promotorzy, jeżeli pochodzą  

 



90 

rejestracją pełnej osobowości prawnej, ale mogą występować samodzielnie w obrocie prawnym 

i gospodarczym. Wobec przyjmowania szerokiej definicji spółki dla potrzeb swobody 

przedsiębiorczości należy uznać uprawnienie spółki w organizacji do powoływania się na 

przepisy unijne.357  

Dalszą kwestią pozostaje to, czy spółka na wcześniejszym etapie zakładania  

lub już po utracie na gruncie prawa krajowego odrębnego bytu prawnego może nadal  

korzystać z ochrony traktatowej w zakresie rzeczonej swobody. Orzecznictwo TS dostarcza 

przykładów, z których wynika, że jeżeli utrata nastąpiła na skutek naruszenia przepisów 

unijnych przez regulacje państwa przyjęcia, to spółka założona i istniejąca na podstawie prawa 

innego państwa nie jest pozbawiona odpowiedniej ochrony z powodu braku zdolności 

prawnej.358 Więcej wątpliwości w tym zakresie dostarcza sprawa włoskiej spółki Vale 

Costruzioni S.r.l., która zgodnie z zamiarem części wspólników miała przekształcić się  

w węgierską spółkę VALE Építési kft. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności na Węgrzech, 

spółka ta została wykreślona z włoskiego rejestru handlowego. Trybunał Sprawiedliwości nie 

odpowiedział jednoznacznie na wątpliwości zgłaszane przez uczestników postępowania w tej 

sprawie, w szczególności przez Wielką Brytanię.359 W ocenie rządu tego ostatniego państwa 

pytania prejudycjalne zadane przez sąd węgierski miały mieć charakter wyłącznie 

hipotetyczny, gdyż dotyczyły one transgranicznego przekształcenia, które było niemożliwe do 

wykonania z uwagi na nieistnienie podmiotu przekształcanego – włoskiej spółki. Trybunał 

wskazał jedynie, że to do sądu krajowego należy ocena wynikających z prawa krajowego 

skutków zdarzenia, które jest przedmiotem postępowania, a z okoliczności w sprawie Vale  

nie wynika w sposób oczywisty, że pomiędzy spółkami włoską i węgierską nie ma żadnego 

związku.360 Powołany w tej sprawie Rzecznik Generalny Jääskinen wskazał dodatkowo, że to 

inne podmioty niż włoska VALE Costruzioni S.r.l. występują jako strona w sprawie przed 

węgierskimi organami sądowymi, tj. VALE Építési kft. oraz jej wspólnicy. Zdolność tych 

ostatnich do powołania się na swobodę przedsiębiorczości nie podlega przy tym 

                                                 

z innego kraju członkowskiego, mogą sami powołać się na swobodę przedsiębiorczości. Zob. Opinia Rzeczenika 

Generalnego N. Jääskinen w sprawie Vale, C-378/10, par. 49. 
357 Tak opinia Rzeczenika Generalnego N. Jääskinen w sprawie Vale, C-378/10, par. 45-46. 
358 Zob. wyr. w sprawie Überseering, C-208/00, par. 73. 
359 Zob. wyr. w sprawie Vale, C-378/10, par. 17. 
360 W tym miejscu TS odwołał się do wpisu włoskiego organu rejestrowego, który wskazywał na przeniesienie 

siedziby do innego kraju jako przyczynę wykreślenia spółki Vale Costruzioni S.r.l. z rejestru. Zob. wyr. w sprawie 

Vale, C-378/10, par. 19-20. 
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wątpliwościom.361 Natomiast fakt istnienia VALE Costruzioni S.r.l.  przed jej wykreśleniem ma 

takie znaczenie, że wskazuje na transgraniczny (unijny) charakter operacji będącej 

przedmiotem oceny w sprawie. Zatem rozważania TS jak i Rzecznika są w tym zakresie 

zbieżne.362  

Jak to już zostało zasygnalizowane wcześniej, art. 54 TFUE w zakresie warunku 

utworzenia spółki nie precyzuje, prawo którego państwa członkowskiego determinuje 

przesłanki utworzenia. Wprawdzie w sprawie Daily Mail TS zaznaczył, że spółka jest tworem 

prawa krajowego,363 to jak zauważają A. Opalski oraz A.W. Wiśniewski Trybunał  

nie sprecyzował, prawo którego państwa należy wziąć pod uwagę364. Chociaż wątpliwość ta na 

gruncie sprawy Daily Mail wydaje się słuszna, to jednak już w sprawie Cartesio TS wskazał,365 

że konieczne jest rozróżnienie kwestii utworzenia od kwestii przynależności do danego 

porządku prawnego (ang. nationality).366 Obie te kwestie są ustalone przez przepisy państwa, 

pod prawem którego spółka (lub jej założyciele) ma zamiar być utworzona. Należy zatem 

uznać, że możliwość powołania się przez spółkę kapitałową na swobodę przedsiębiorczości 

następuje formalnie z momentem spełnienia koniecznych dla powstania spółki wymogów 

przewidzianych w prawie jakiegokolwiek z państw członkowskich.367 W tej sytuacji bez 

znaczenia jest to, w jaki sposób prawo innych państw członkowskich kwalifikuje zdarzenie  

w postaci utworzenia spółki, gdyż państwa członkowskie są zobowiązane do uznania spółki, 

która wywodzi swój byt prawny z jednego z porządków prawnych obszaru unijnego.368 

Drugą wynikającą z art. 54 TFUE przesłanką skorzystania ze swobody 

przedsiębiorczości o charakterze podmiotowym jest obecność spółki na obszarze Unii w jednej 

z wymienionych tam form. Może to być siedziba statutowa (rejestrowa) bądź posiadanie  

                                                 

361 Zob. opinia Rzeczenika Generalnego N. Jääskinen w sprawie Vale, C-378/10, par. 49. 
362 W sprawie Vale wskazano również, że wykreślenie spółki z rejestru przed zakończeniem postępowania 

przekształceniowego ma także istotne znaczenie dla możliwości odmowy uznania spółki przekształcanej za 

poprzedniczkę prawną spółki przekształconej przez państwo członkowskie. Zob. wyr. w sprawie Vale, C-378/10, 

par. 55. Kwestia ta zostanie poruszona szerzej przy okazji omawiania tego orzeczenia w rozdziale V.3.3.2. 
363 „…companies are creatures of the law and, in the present state of Community law, creatures of national law”; 

wyr. w sprawie Daily Mail, 81/87, par. 19. 
364 Zob. A. Opalski, A. W. Wiśniewski, Companies’ Freedom of Establishment after the ECJ Cartesio Judgment, 

EBOR 4/2009, s. 605. 
365 Zob. wyr. w sprawie Cartesio, C-210/06, par. 123. 
366 Ta druga kwestia, a więc analiza kryterów, jakie mogą decydować o przynależności spółki do danego porządku 

prawnego, zostanie omówiona w następnym akapicie. 
367 Należy jednak dodać, że przed utworzeniem spółki (lub nawet już spółki w organizacji) na swobodę 

przedsiębiorczości powołać mogą się inne podmioty, w tym osoby fizyczne – obwatele państw członkowskich, 

których zamiarem jest utworzenie spółki. 
368 Zob. wyr. w sprawie Überseering, C-208/00, par. 59 i n. 
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w jednym z państw członkowskich centrum zarządzania lub głównego miejsca działalności 

gospodarczej. Ponownie nie jest do końca klarowne, czy wskazane formy obecności spółki 

mają swoje samodzielne znaczenie na gruncie TFUE, czy też ich wybór i sprecyzowanie 

następuje na gruncie prawa poszczególnych państw członkowskich. Kwestia ta jest zasadniczo 

sprowadzana do materii kolizyjnoprawnej i twierdzenia, że Traktat potwierdza prawo państw 

członkowskich do wskazania łącznika, który będzie określać powiązanie pomiędzy daną spółką 

a danym porządkiem prawnym. Jednocześnie określenie takiego łącznika stanowi wyłączną 

kompetencję państwa utworzenia spółki.369 Stanowisku temu, chociaż utrwalonemu, należy 

odmówić racji. Nie wynika ono przede wszystkim z brzmienia traktatu, który ogranicza się  

w tym zakresie do wskazania minimalnych warunków obecności spółki na terenie całej Unii,  

a nie konkretnego państwa członkowskiego.370 W przypadku spółek kapitałowych utworzonych 

na gruncie prawa jednego z państw członkowskich niemal zawsze warunek ten będzie 

spełniony.371 Kwestie kolizyjnoprawne, czy też szerzej – regulacje związane z utrzymaniem 

statusu spółki prawa krajowego, należą do domeny państw członkowskich nie z tego powodu, 

że takie upoważnienie znalazło się w art. 54 TFUE, ale ze względu na konieczność związania 

spółki z konkretnym porządkiem prawnym372 i braku pełnej harmonizacji europejskiego prawa 

spółek. 

Przedstawiona krytyka nie zmienia faktu, że obecnie zakres i rodzaj obecności spółki 

na terenie państwa inkorporacji podlega zrekonstruowaniu dopiero w oparciu o treść prawa 

państwa osiedlenia się spółki (ang. home Member State). Tego rodzaju uzależnienie istnienia 

spółki na gruncie prawa europejskiego od prawa poszczególnych państw członkowskich 

ogranicza do pewnego stopnia możliwość wyboru prawa najbardziej sprzyjającego 

prowadzonej przez spółki działalności. Z uwagi na brak harmonizacji rozwiązań w obszarze 

reguł kolizyjnych,373 a także przyjmowanie niektórych mechanizmów w ramach materialnego 

prawa spółek374, spółka może utracić swoją podmiotowość prawną na skutek przemieszczania 

                                                 

369 „Kwestie wstępną” jak to ujął TS w wyroku w sprawie Cartesio, C-210/06, par. 109; opinia Rzecznik Generalny 

J. Kokott w sprawie Polbud (C-106/06), par. 29; oraz wyr. w sprawie Polbud, C-106/06, par. 34. 
370 Podobnie M. Szydło, Krajowe…, s. 207; A. Opalski, Europejskie…, s. 90, przypis 7. 
371 W innym przypadku musiałaby istnieć spółka kapitałowa utworzona na gruncie prawa jednego z państw 

członkowskich, która nie jest wpisana do żadnego rejestru handlowego kraju należącego do UE. 
372 Zob. M. Szydło, Krajowe…, s. 208. 
373 W przeciwieństwie do tego w USA zastosowanie znalazła doktryna „wewnętrznych spraw” (internal affairs 

doctrine), która determinuje obowiązywanie na gruncie amerykańskim teorii inkorporacji w zakresie prawa 

prywatego międzynarodowego. Zob. F.M. Mucciarelli, The Function…, s. 449-454. 
374 Czego najlepszym przykładem są polskie regulacje art. 270 i 459 k.s.h., nakazujące likwidację spółki na skutek 

podjęcia uchwały o przeniesieniu jej siedziby za granicę. 
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się pomiędzy państwami UE lub ponieść inne koszty, które czynią taką operację 

nieopłacalną.375 

2.3. Zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości spółek 

Rodzaje działalności związane z mobilnością spółek, które podlegają ochronie 

traktatowej jako przedmiot swobody przedsiębiorczości, można podzielić na dwie grupy: 

samoistne oraz wymagające gospodarczego charakteru.376 Do pierwszej z tych grup zaliczają 

się zachowania wymienione wprost w sposób przykładowy377 w art. 49 TFUE, a więc 

zakładanie spółek oraz odpowiadające temu procesy reorganizacyjne, takie jak łączenia, 

podziały i przekształcenia.378 Jak wskazał TS w sprawie Polbud transgraniczne przekształcenie 

spółki dla swojej skuteczności z perspektywy prawa unijnego nie wymaga przeniesienia 

miejsca rzeczywistej siedziby do państwa reinkorporacji.379 Ponadto do tej kategorii działań 

zaliczyć należy zakładanie elementów wtórnych wobec głównej działalności danego podmiotu, 

a mianowicie oddziałów, agencji380 oraz spółek zależnych. Wszystkie z przedstawionych form 

stanowią rodzaj „zakotwiczenia” się na terenie innego państwa w celu prowadzenia 

rzeczywistej działalności gospodarczej. Co warto podkreślić, cel ten nie stanowi przesłanki 

zastosowania swobody przedsiębiorczości, a więc tylko z tej perspektywy nie powinien być 

badany przez właściwe organy państw członkowskich. Taka interpretacja zakłada zatem, że 

porządek traktatowy uprawnia do prawnej mobilności spółek – wyboru prawa rządzącego daną 

jednostką organizacyjną.381 

Dalsze działania spółek podejmowane w państwach członkowskich, w szczególności 

te o charakterze fizycznej mobilności, podlegają swobodzie przedsiębiorczości o ile spełniają 

ogólne warunki niezbędne do zastosowania tej swobody. Stąd działania te powinny mieć 

rzeczywisty gospodarczy charakter (ang. genuine economic activity),382 a więc cechować się 

                                                 

375 A. Opalski, Europejskie…, s. 93. 
376 Zob. wyr. w sprawie Centros, C-212/97, par. 27. 
377 Na niewyczerpujący charakter wyliczenia z art. 49 TFUE wskazuje między innymi M. Szydło, Krajowe…,  

s. 222, przypis 251. 
378 Zob. wyr. w sprawie Sevic Systems, C-411/03, par. 19. wyr. w sprawie Cartesio, C-210/06, par. 122; wyr.  

w sprawie Polbud, C-106/16, par. 33. 
379 Zob. wyr. w sprawie Polbud, C-106/16, par. 44. Kwestia ta zostanie pogłębiona przy okazji omawiania tego 

orzeczenia. Zob. rozdz. V.3.3.4. 
380 Należy jednak dodać, że do istoty pojęcia oddziału lub agencji należy umiejscowienie w innym państwie 

odpowiedniej infrastruktury zarządzanej w trwały sposób przy uwzględnieniu pewnego stopnia zależności wobec 

jednostki założycielskiej. Zob. wyr. w sprawie Somafer, 33/78, par. 12. 
381 Zob. też wyr. w sprawie Komisja v. Włochy, C-101/94, par. 12, w którym TS odrzucił możliwość „narzucenia” 

podmiotowi zagranicznemu (brokerowi papierów wartościowych) krajowej (in casu włoskiej) formy prawnej. 
382 Zob. wyr. w sprawie Attanasio, C-384/08, par. 36. 
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samodzielnością, stałością (trwałością), odpłatnością i wymiarem transgranicznym. Celem 

przesłanki samodzielności jest odróżnienie swobody przedsiębiorczości od swobody przepływu 

pracowników. Ze swej istoty spółki zawsze będą spełniać tę przesłankę. Również przesłanka 

osiągnięcia wymiaru transgranicznego nie wymaga dalszych rozważań, gdyż do istoty 

zdefiniowanej w tym opracowaniu mobilności spółek należy jej transgraniczny wymiar. 

Bardziej istotne zatem pozostają stałość i odpłatność działalności, przy czym to drugie zostało 

wyjaśnione w dużej mierze powyżej.383 Stałość działalności oznacza uczestniczenie w życiu 

gospodarczym innego kraju w z góry nieokreślonym czasie i w sposób ciągły. Świadczyć o tym 

może przede wszystkim ustanowienie na terytorium wybranego kraju „stałej infrastruktury” 

lub posiadanie tam stałej klienteli.384 Trwałą obecność w innym państwie członkowskim można 

również osiągnąć pośrednio poprzez nabycie udziałów w spółce zagranicznej w wysokości 

pozwalającej na decydowanie o jej działalności.385 

2.4. Uprawnienia wynikające ze swobody przedsiębiorczości 

Spełnienie kryteriów podmiotowych i przedmiotowych oznaczać będzie dla spółki 

objęcie jej ochroną przewidzianą w ramach swobody przedsiębiorczości, która oparta jest na 

dwóch filarach. Są to zakaz dyskryminacji ze względu na pochodzenie spółki oraz dostęp do 

rynków państw członkowskich (ang. market access), z którego wynika również zasada 

wzajemnego uznawania (ang. mutual recognition). 

Zakaz stosowania środków dyskryminujących ze względu na przynależność krajową 

jest znamienny dla całego porządku unijnego. Jak zauważył bowiem Trybunał w sprawie 

Reyners, swoboda przedsiębiorczości jest szczególnym przypadkiem ogólnego zakazu 

odmiennego traktowania podmiotów z innych państw członkowskich (art. 18 TFUE).386 

Ograniczenie się wyłącznie do zakazu dyskryminacji nie oddawałoby w pełni treści swobody 

przedsiębiorczości, która poza samym równym traktowaniem podmiotów z różnych państw 

członkowskich przewiduje ułatwienie dostępu do rynku tych państw. W rezultacie każdy 

środek przewidziany w prawie państwa członkowskiego, który czyni dostęp do krajowej 

gospodarki mniej atrakcyjnym (zwiększa jego koszt) stanowi ograniczenie swobody 

przedsiębiorczości (ang. restrictions approach).387 Przejawem zasady dostępu do rynku jest 

                                                 

383 Zob. rozumienie odpłatności jako uczestnictwo w wymianie towarów i usług – rozdz. V.2.2. powyżej. 
384 Zob. M. Szydło, Krajowe…s. 217; C. Barnard, The Substantive Law of the EU, Oksford 2016, s. 383. 
385 Zob. wyr. w sprawie Überseering, C-208/00, par. 77; J. Napierała, w: Prawo…, s. 58-59. 
386 Zob. wyr. w sprawie Reyners, C-2/74, par. 15 i n. 
387 Zob. C. Barnard, The Substantive…, s. 395-396. 
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wzajemne uznawanie podmiotów, a więc konieczność zagwarantowania podmiotom działania 

w formie prawnej, która wynika z przepisów innego państwa członkowskiego.388  

Tak opisane uprawnienia wynikające ze swobody przedsiębiorczości wpływają  

na zdolność spółek (lub ich wspólników) do tworzenia i zmieniania zarówno jurysdykcji  

w zakresie prawa spółek, jak i lokalizacji prowadzonej działalności. Przede wszystkim 

sankcjonują one stan, w którym spółka założona pod prawem państwa A wykonuje całkowitą 

działalność w państwie B. Jak pokażą późniejsze rozważania, dopiero istotne względy interesu 

publicznego pozwalać będą w pewnym zakresie na ograniczenie uprawnień przewidzianych  

w prawie UE. 

2.5. Wyłączenia i ograniczenia swobody przedsiębiorczości 

Porządek unijny przyznaje państwom członkowskim możliwość ochrony swoich 

interesów, ale wyłącznie w przypadkach, w których zagrożony interes ma charakter istotny. 

Sposób ochrony sprowadza się zasadniczo do wyłączenia działania swobody 

przedsiębiorczości oraz usprawiedliwienia środków ograniczających uprawnienia wynikające 

z tej swobody. Ponadto warto poniżej szerzej omówić sytuacje, w których dane ograniczenie 

usprawiedliwione będzie faktem nadużycia prawa unijnego. 

2.5.1. Wyłączenie swobody przedsiębiorczości 

Wyłączenie swobody unijnego rynku ma miejsce w obszarach, które dotyczą materii 

godzącej w suwerenność państw członkowskich.389 Przepisy Traktatu przewidujące tego 

rodzaju wyłączenia interpretowane są ściśle390 w świetle zasady proporcjonalności i ochrony 

podstawowych praw człowieka.391 Ponadto ich zastosowanie nie może wynikać z potrzeb 

ekonomicznych danego państwa.392 

Podstawę normatywną dla wyłączenia swobody przedsiębiorczości stanowi art. 52 ust. 

1 TFUE. Uzasadnieniem zastosowania tego przepisu jest wzgląd na ochronę porządku, 

bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.393 Z perspektywy mobilności spółek art. 52 ust. 1 

                                                 

388 Zob. wyr. w sprawie Überseering, C-208/00, par. 59. Zob. szer. na temat znaczenia zasady wzajemnego 

uznawania dla spółek na jednolitym rynku: M. Górka, Zasada wzajemnego uznania w prawie Unii Europejskiej, 

Warszawa 2014, s. 211-221. 
389 Zob. C. Barnard, The Substantive…, s. 450. 
390 Zob. wyr. w sprawie Van Duyn, 41/74, par. 18. 
391 Ib., s. 451. 
392 Zob. M. Szwarc-Kuczer, w: Traktat…, s. 890. 
393 Katalag ten ma charakter zamknięty. Zob. sprawa Federación de Distribuidores, C-17/92, par. 20. Zob. ogólnie 

na temat tych przesłanek: M. Szwarc-Kuczer, w: Traktat…, s. 809 na przykładzie analogicznego art. 45 ust. 3 

TFUE. 
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TFUE nie ma zatem istotnego znaczenia394 i w zasadzie dotyczy sytuacji, w których mobilność 

służyłaby rozprzestrzenianiu działalności terrorystycznej, szpiegowskiej, wywrotowej, lub 

godzącej w prawa człowieka. Tytułem przykładu, w sprawie Omega, C-36/02, dotyczącej 

swobody świadczenia usług, TS uznał za prawidłowe ograniczenie prowadzenia na terenie 

Niemiec działalności przez spółkę niemiecką przy udziale spółki brytyjskiej. Działalność  

ta polegała na instalacji gry symulującej zabijanie przy wykorzystaniu atrap broni laserowej 

(„laserdrome”). Podstawą dla jej ograniczenia stał się  argument o potrzebie ochrony godności 

ludzkiej. W tym kontekście, na gruncie problematyki reinkorporacji spółki może teoretycznie 

dojść do naruszenia prawa własności (np. pominięcie niektórych wspólników w spółce 

przekształconej) lub prawa do sądu (np. pozbawienie możliwości zaskarżenia uchwały  

o przeniesieniu siedziby za granicę).395 

2.5.2. Ograniczenia swobody przedsiębiorczości – test proporcjonalności  

Stosowane przez państwa członkowskie środki, które są pośrednio dyskryminujące396 

oraz ograniczają dostęp do danego rynku, podlegają usprawiedliwieniu tylko, jeżeli służą 

ochronie generalnego interesu publicznego (ang. public general interest; imperative 

requirements) oraz są proporcjonalne (adekwatne oraz niezbędne) do założonego celu.397 

Katalog interesów uznawanych za uzasadnione jest otwarty i podlega ciągłemu 

rozszerzaniu przez TS.398 W tym miejscu warto jedynie wspomnieć, że jako taki oceniona 

została ochrona interesariuszy spółki (wierzycieli, akcjonariuszy mniejszościowych oraz 

pracowników)399 oraz spójność i efektywność systemu podatkowego.400 

Druga część testu proporcjonalności jest kluczowa. W pierwszej kolejności badana 

jest adekwatność zastosowanych środków do osiągnięcia zamierzonego celu. Środek ten musi 

być odpowiedni dla ochrony określonego interesu publicznego. Wskazany wymóg nie jest  

w istocie rygorystyczny, gdyż analizie podlega głównie racjonalność działań podejmowanych 

                                                 

394 Zob. wyr. w sprawie Centros, C-212/97, par. 34, gdzie TS ograniczył się do stwierdzenia, że art. 52 TFUE nie 

ma zastosowania do ochrony wierzycieli przed niewypłacalnością spółki. 
395 Zob. art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony  

w Paryżu dnia 20.03.1952 r., Dz.U. 1995 nr 36 poz. 175; art. 6 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4.11.1950 r., Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284).  
396 Dyskusyjna ze względu na niejednoznaczne orzecznictwo w tym zakresie pozostaje możliwość 

usprawiedliwienia także środków bezpośrednio dyskryminujących. Zob. C. Barnard, The Substantive…, s. 218. 
397 Zob. wyr. w sprawie Gebhard, C-55/94, par. 37; Sevic Systems, C-411/03, par. 28-29; Cartesio, C-210/06,  

par. 113; National Grid Indus, C-371/10, par. 42; Vale, C-378/10, par. 39 
398 Zob. wykaz tego rodzaju interesów w: C. Barnard, The Substantive…, s. 483-487. 
399 Zob. wyr. w sprawie Überseering, C-208/00, par. 92. 
400 Zob. wyr. w sprawie Cadbury Schweppes, C-196/04. par. 51. 
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przez ustawodawcę krajowego oraz to, czy badany środek nie służy innym celom od 

deklarowanych. Na koniec konieczne jest jeszcze ustalenie niezbędności środka poprzez 

zbadanie, czy nie istnieją inne sposoby w mniejszym stopniu ingerujące w swobody unijne  

i nadal zdolne do osiągnięcia tego samego celu (tzw. test mniej restrykcyjnej alternatywy; ang. 

less restrictive alternative test).401 Ostatni element testu proporcjonalności wyraża 

rygorystyczne podejście TS do państw członkowskich i istotnie wpływa na liberalizację 

przepisów krajowych. Najczęściej bowiem dopiero przepisy najmniej restrykcyjne wobec 

podmiotów powołujących się na prawo unijne mogą stanowić uzasadnione ograniczenie 

swobód jednolitego rynku. 

2.5.3. Nadużycie prawa unijnego 

Podczas gdy test proporcjonalności służy usprawiedliwieniu środków ograniczających 

uprawnienia traktatowe, instytucja nadużycia prawa unijnego ma na celu wyeliminowanie 

pewnych nieprawidłowych zachowań podmiotów uprawnionych.402 Choć ze swej istoty test 

proporcjonalności będzie miał zastosowanie w szerszej kategorii przypadków, to jednak 

stwierdzenie nadużycia daje większe możliwości w zakresie wprowadzenia ograniczeń  

w obszarze swobód unijnych. Dzieje się tak, ponieważ w ramach doktryny nadużycia  

zakłada się, że niektóre pozorne praktyki (ang. artificial practices), oceniane in concreto,403 

mogą być uznane za niewchodzące w zakres prawa unijnego, a więc pozbawione jego 

ochrony.404 Przez pozorne praktyki rozumieć w tym kontekście należy przede wszystkim 

                                                 

401 Zob. T. Tridimas, w: Oxford Principles of European Union Law, R. Schutze, T. Tridimas (red.), Oksford 2018, 

s. 245; W.H. Roth, From Centros to Ueberseering: Free Movement of Companies, Private International Law, and 

Community Law, ICLQ 1/2003, s. 203. 
402 Funkcjonowanie teorii nadużycia prawa unijnego dalekie jest od jednolitości. Stąd do pewnego stopnia 

upraszczając można wskazać, że relację pomiędzy uprawnieniem unijnym a jego wykonywaniem w sposób 

abuzywny najlepiej wyjaśnia teoria wewnętrzna. Zob. szer. na temat teorii wewnętrznej i zewnętrznej:  

Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – cześć ogólna, Warszawa 2015, s. 104-106.  Zatem działanie 

spłeniające znamiona nadużycia nie stanowi w istocie wykonywania uprawnień i nie korzysta z ochrony 

przewidzianej w prawie unijnym („le droit cesse là où l'abus continence”). Tak Rzecznik Generalny A. La Pergola 

w sprawie Centros, C-212/97, par. 20. Szeroko na temat nadużycia prawa unijnego zob. M. Godlewska, Pojęcie 

nadużycia prawa w prawie UE, cz. I i II, EPS 6-7/2011, odpowiednio s. 24–30, s. 4–13; A. Saydé, Abuse of EU 

Law and Regulation of the Internal Market, Oksford 2016. A. Lenaerts, The General Principle of the Prohibition 

of Abuse of Rights: A Critical Position on Its Role in a Codified, ERPL 6/2010, s. 1121-1154; w kontekście prawa 

spółek: W. Schön, Der „Rechtsmissbrauch“ im Europäischen Gesellschaftsrecht, w: Festschrift für Herbert 

Wiedemann zum 70. Geburtstag, R. Wank i in. (red.), Monachium 2002, s. 1271-1295. 
403 Zob. J. Napierała, Zakładanie…, s. 69. 
404 Zob. wyr. w sprawie Cadbury Schweppes, C-196/04, par. 51. W tej sprawie dwie spółki zostały założone  

w centrum finansowym w Dublinie w Irlandii (International Financial Services Center in Dublin) i kontrolowane 

pośrednio przez angielską spółkę Cadbury Schweppes Overseas limited (CSO) i Cadbury Schweppes plc (CS). 

Zgodnie z twierdzeniami brytyjskich organów podatkowych głównym celem tej struktury holdingowej było 

uchylenie się od podlegania brytyjskim przepisom podatkowych o transakcjach wewnątrzgrupowych.  

W konsekwencji komisarz urzędu skarbowego (Commissioners of Inland Revenue) nałożył na CSO obowiążek 
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działanie nakierowane na ominięcie krajowych przepisów (fr. fraude à la loi).405 Za takie 

uznane zostało chociażby utworzenie spółek zależnych w innym państwie członkowskim  

w celu ominięcia krajowych przepisów podatków lub naruszenia prawa interesariuszy spółki.406 

Dodatkową cechą pozorności jest brak odpowiedniego uzasadnienia ekonomicznego danej 

transakcji.407 Natomiast sam wybór najkorzystniejszego prawa spółek poprzez założenie spółki 

w innym państwie członkowskim niż miejsce prowadzenia faktycznej działalności 

gospodarczej nie stanowi podstawy do postawienia zarzutu nadużycia.408 Wynika to z faktu,  

że uprawnienie do takiego działania znajduje bezpośrednią podstawę w przepisie art. 49 TFUE.  

Przed stwierdzonym nadużyciem prawa państwa członkowskie mogą się bronić 

poprzez stosowanie środków proporcjonalnych do skali naruszenia zgodnie z powszechną na 

gruncie prawa unijnego zasadą proporcjonalności. Zgodnie z poglądem A. Saydé, w świetle 

prawa unijnego: „sankcją w takiej sytuacji może być jedynie przywrócenie stanu sprzed 

dokonania nadużycia”.409 Oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą nawet w razie 

nadużycia prawa unijnego stosować dowolnych środków wobec spółek, ale tylko takie, które 

doprowadzą w sposób adekwatny i niezbędny do pozbawienie spółki korzyści jakie uzyskała 

na skutek swojego działania. Nie ulega wątpliwości, że tak „skonstruowana” doktryna 

nadużycia prawa unijnego jest koncepcją niezwykle skomplikowaną. Wymagać będzie ona  

od sądów krajowych odpowiedniego przygotowania, a dla uczestników rynku unijnego 

stanowić dodatkowy element niepewności otwarty na różne interpretacje. Doktryna nadużycia 

prawa unijnego ma przy tym wąski zakres zastosowania w praktyce. Nie jest to bowiem środek 

generalnej ochrony interesów państw członkowskich, ale rodzaj mechanizm ultima ratio,410 

                                                 

zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej. Trubunał nie zakwestionował co do zasady 

regulacji brytyjskich. Wskazał on jednak, że organy państwa członkowskie powinny dokładnie zbadać, czy  

w sprawie doszło do założenia spółek tylko w celu uzyskania korzyści podatkowej, a wiec bez żadnego innego 

gospodarczego uzasadnienia. Zob. wyr. w sprawie Cadbury Schweppes, C-196/04, par. 64-75. 
405 Zob. wyr. w sprawie Polbud, C-106/16, par. 39. 
406 Zob. wyr. w sprawie Cadbury Schweppes, C-196/04, par. 51-57. Zob. szer. P. Schammo, Arbitrage and Abuse 

of Rights in the EC Legal System, ELJ 3/2008, s. 360 i n. W swojej propozycji z 25.4.2018 r. dotyczącej zmian 

dyrektywy prawa KE (zob. szer. rozdz. V.4.9.3 poniżej) zaproponowała skodyfikowanie doktryny nadużycia 

prawa. Nowy art. 86c ust. 3 dyrektywy prawa spółek obligowałby państwa członkowskie do uniemożliwienia 

spółce reinkorporacji w razie stwierdzenia, że proces ten ma charakter pozorny i służy uzyskaniu korzyści 

podatkowej lub ma na celu pokrzywdzenie interesów pracowników, wierzycieli lub akcjonariuszy 

mniejszościowych spółki. 
407 Zob. A. Saydé, Abuse…, s. 90. 
408 Zob. wyr. w sprawie Polbud, C-106/16, par. 40-41; E. Schollmeyer, Von der Niederlassungsfreiheit..., s. 186 
409 Zob. A. Saydé, Abuse…, s. 101. 
410 Podobnie J.L. Hansen, The Vale Decision and the Court’s Case Law on the Nationality of Companies, ECFR 

1/2013, s. 13. 
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który ma chronić spójność prawa unijnego i zapobiegać jego wykorzystywaniu do zachowań 

fraudacyjnych.411 

3. Mobilność spółek kapitałowych na gruncie orzecznictwa TS 

3.1. Wprowadzenie  

Ramowy charakter przepisów zawartych w prawie pierwotnym UE i dotyczących 

swobody przedsiębiorczości spółek wielokrotnie był przyczyną sporów i powodował 

konieczność sprecyzowania ich treści przez TS. Warto zauważyć, że wszystkie sprawy 

bezpośrednio związane z mobilnością spółek w obszarze europejskim zostały zainicjowane 

przez sądy krajowe na skutek zadanych przez nie pytań prejudycjalnych w trybie obecnego  

art. 267 TFUE. Wskazuje to na realny charakter problemu mobilności spółek w ramach UE 

oraz determinację spółek do podejmowania bardzo ryzykownych z punktu widzenia prawa 

działań i bronienia swoich racji w często długotrwałych procesach sądowych. 

Przybliżenie problemu mobilności spółek w orzecznictwie TS wymaga 

szczegółowego omówienie dwunastu kluczowych orzeczeń. Dla jasności wywodu zostaną one 

poniżej pogrupowane według głównych problemów, jakie zostały w nich poruszone. Wywód 

rozpoczynają wyroki w sprawach Daily Mail, Cartesio oraz National Grid Indus, które 

zasadniczo określają granicę kompetencji państwa – miejsca utworzenia spółki, w zakresie 

krajowych regulacji prawa spółek. Sprawy te reprezentują również zjawisko określane  

w literaturze przedmiotu jako fizyczną mobilność spółek.412 Następnie niezbędne stanie się 

uzupełnienie rozważań o przykłady sytuacji, w których prawo unijne nakazuje państwom 

członkowskim zapewnienie spółkom możliwości dokonania transgranicznych czynności 

restrukturyzacyjnych analogicznych do operacji wewnątrzkrajowych przewidzianych w prawie 

danego państwa członkowskiego. W tym celu należy odwołać się do spraw Sevic Systems, Vale, 

KA Finanz oraz Polbud, które dotyczą prawnej mobilności spółek.   

Dotychczas wymienione sprawy dotyczyły oceny działań i regulacji państwa 

członkowskiego, w którym spółka inkorporowała się lub zamierzała dokonać reinkorporacji. 

Podejście TS w tego rodzaju sytuacjach różni się do pewnego stopnia od tego 

zaprezentowanego w stanach faktycznych, w których spółka założona w jednym państwie 

członkowskim rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej w innym państwie.  

                                                 

411 Zob. A. Lenaerts, The General…, s. 1131. 
412 Zob. O. Mörsdorf, The legal…, s. 630. Należy jednak dodać, że chociaż sprawy te obejmowały przemieszczenie 

pewnej sfery funkcjonowania spółki, np. siedziby organu zarządzającego, to w istocie celem tego działania było 

osiągnięcie określonych skutków prawnych, najczęściej tych związanych z optymalizacją podatkową.  
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Kwestią problematyczną okazywało się wówczas to, jakie środki może zastosować państwo,  

w którym funkcjonuje spółka prawa obcego. W tym miejscu przedstawione zostaną rozważania 

TS dotyczące środków najdalej idących, a więc odmowy uznania osobowości prawnej spółki – 

Überseering, a także regulacje nakazujące spółce spełnienie standardów właściwych dla spółek 

państwa przyjmującego – Segers, Centros, Inspire Art oraz Kornhaas. 

3.2. Zakres kompetencji państw członkowskich do określenia warunków utworzenia 

i funkcjonowania spółek krajowych  

3.2.1. Daily Mail (81/87)  

Orzeczenie, które na wiele lat ukształtowało mobilność spółek w Europie i do dzisiaj 

wywiera w tym obszarze istotny wpływ, zostało wydane w sprawie angielskiej spółki Daily 

Mail and General Trust plc. Zadane Trybunałowi pytania prejudycjalne dotyczyły tego, czy  

na gruncie prawa unijnego dopuszczalne jest ograniczenie przeniesienia siedziby zarządu 

spółki z państwa jej utworzenia do innego państwa członkowskiego bez dokonywania zmiany 

prawa właściwego dla spółki.  

W zaistniałym stanie faktycznym ograniczenie to miało polegać na konieczności 

uzyskania zgody w formie decyzji Ministra Skarbu (ang. H.M. Treasury and Commisioners  

of Inland Revenue), o które spółka zwróciła się jeszcze w 1984 r. Warto dodać, że zasadniczym 

celem przeniesienia siedziby zarządu była zmiana domicylu podatkowego.413 Zatem z punktu 

widzenia prawa spółek przeniesienie miejsca wykonywania zarządu nie wpływało na statut 

spółki jako podmiotu prawa angielskiego. Z kolei z perspektywy prawa podatkowego operacja 

ta pociągała za sobą zmianę prawa właściwego dla ustalenia obowiązku podatkowego spółki.414 

Swoją opinię w sprawie Rzecznik Generalny M. Darmon rozpoczęła od stwierdzenia, 

że przeniesienie do innego państwa członkowskiego siedziby zarządu, rozumianej przede 

wszystkim jako miejsce sprawowania kontroli i podejmowania kluczowych dla spółki decyzji 

(ang. central management and control),415 może stanowić przejaw pierwotnej swobody 

przedsiębiorczości.416 Na prawo unijne nie może jednak powołać się spółka, która korzysta  

z tego prawa w sposób abuzywny lub w celu ominięcia przepisów krajowych. Będzie to miało 

                                                 

413 Szer.  M. Myszke-Nowakowska, Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 62-63. 
414 W świetle prawa spółek sprawa ta dotyczy zatem fizycznej mobilności, a na gruncie prawa podatkowego – 

mobilności prawnej. 
415 Wyznaczenie tego miejsca zależy głównie od tego, gdzie mieszkają dyrektorzy spółki, odbywają się obrady 

zarządu, przechowywana jest dokumentacja spółki, znajduje się konto bankowe spółki oraz zawierane są 

najważniejsze transakcje. Zob. opinii Rzecznik Generalny M. Darmon w sprawie Daily Mail (81/87), par. 8.  
416 Ib., par. 4-5.  
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miejsce w szczególności, gdy stosownie do okoliczności danej sprawy działania spółki nie 

znajdą innego uzasadnienia, jak tylko chęć ominięcia przepisów, które miałaby normalnie 

zastosowanie względem spółki. Takie działanie sąd krajowy może potraktować jako nadużycie 

prawa i odmówić zastosowania prawa unijnego w sprawie.417 W dalszym toku wywodu 

Rzecznik Generalny, czyniąc założenie, że transfer siedziby miał realny i ekonomiczny 

wymiar, skupił się głównie na podatkowym aspekcie sprawy, zwracając uwagę, że państwa 

członkowskie są uprawnione do nakazania spółce, aby uregulowała swoje zobowiązania 

podatkowe przed zmianą rezydencji podatkowej. Skoro dopuszczalnym środkiem jest w takim 

wypadku wprowadzenie wymogu likwidacji spółki, co wynikało z powszechnie prezentowanej 

w tamtym czasie w literaturze przedmiotu opinii, to tym bardziej za zgodne z porządkiem 

unijnym należało uznać inne metody, które w mniejszym sposób ingerują w swobodę 

przedsiębiorczości.418 Środkiem takim może być żądanie zapłaty należności podatkowych  

na rzecz państwa – dotychczasowego domicylu podatkowego. Natomiast takiego środka nie 

może stanowić wyrażony w prawie krajowym wymóg uzyskania wcześniejszej zgody ze strony 

organów państwa członkowskiego na emigrację do inne państwa419. 

W przeciwieństwie do Rzecznika Generalnego, TS za punkt ciężkości swoich 

rozważań obrał prawo spółek, opierając się w mniejszym stopniu na podatkowym aspekcie 

sprawy.420 Trybunał w pierwszej kolejności zaznaczył, że swoboda przedsiębiorczości zabrania 

państwu pochodzenia spółki stosowania takich środków, które ograniczałyby jej uprawnienie 

do osiedlenia się w innym państwie członkowskim.421 W przeciwnym bowiem przypadku 

uprawnienie do prowadzenia działalności w innym państwie na takich samych zasadach jakie 

obowiązują obywateli tego kraju mogłyby stać się iluzoryczne. Skoro bowiem spółka nie może 

opuścić kraju pochodzenia, to nie może również stać się częścią gospodarki innego państwa. 

Niemniej w ocenie TS nie jest objęte swobodą przedsiębiorczości działanie polegające na 

przeniesieniu zarządu i kontroli nad spółką do innego państwa członkowskiego niż państwo jej 

utworzenia.422 Wniosek ten został oparty o założenie, że spółki jako „twory prawa” (creatures 

of law) wywodzą swój byt z porządku prawnego państwa członkowskiego, które określa reguły 

                                                 

417 Ib., par. 9. 
418 Ib., par. 13. 
419 Ib., par. 12. 
420 Tak też J. Kokott, opinia w sprawie National Grid Indus (C-371/10), par. 28. 
421 Zob. wyr. w sprawie Daily Mail, 81/87, par. 16. 
422 Zob. wyr. w sprawie Daily Mail, 81/87, par. 24-25. Na wewnętrzną sprzeczność stanowiska TS w tym zakresie 

wskazuje F.M. Mucciarelli, Company ‘Emigration’ and EC Freedom of Establishment: Daily Mail Revisited, 

EBOR 2/2008, s. 296 i wskazana tam literatura. 
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utworzenia i funkcjonowania spółek.423 W zakres kompetencji państw członkowskich do 

regulacji wewnętrznego prawa spółek wchodzi między innymi wyznaczenie łącznika pomiędzy 

spółką a terytorium państwa członkowskiego. Zdaniem TS państwa członkowskie mają pełną 

swobodę w zakresie wyboru rodzaju łącznika spośród tych wymienionych w art. 54 TFUE.  

Z tych względów, jeżeli spółka chce pozostać spółką regulowaną przez prawo danego państwa 

członkowskiego, to musi ona podporządkować się normom tamtejszego prawa spółek, gdyż  

w przeciwnym przypadku państwo członkowskie może nakazać tej spółce likwidację lub 

zastosować inne środki, w tym konieczność uzyskania zgody na transfer siedziby zarządu  

za granicę424. Kwestia zatem wyboru łącznika pomiędzy terytorium państwa a spółką  

nie podlega ocenie zgodności z prawem unijnym.425 

Komentując wyrok w sprawie Daily Maily należy stwierdzić, że swoboda 

przedsiębiorczości stała się tam „zakładnikiem” dążenia do zapewnienia państwom 

członkowskich efektywnych instrumentów ochrony interesów fiskalnych. Praktycznie ten sam 

efekt można było osiągnąć poprzez test proporcjonalności (jak pokaże późniejsza sprawa 

National Grid Indus), a także w ramach doktryny nadużycia prawa unijnego (o czym 

wspomniał Rzecznik Generalny w swojej opinii). Tymczasem TS postanowił wykorzystać treść 

art. 54 TFUE i odnaleźć w nim autonomiczną kompetencję państw członkowskich do 

określenia łącznika kolizyjnego lex societatis.426  Istnienia spółki na gruncie prawa brytyjskiego 

nie były jednak przedmiotem ani pytania prejudycjalnego, ani sporu pomiędzy spółką  

a organami rządowymi.427 Mówiąc inaczej, gdyby nie skala działalności spółki Daily Mail i jej 

potencjalnych zobowiązań podatkowych, to nie miałaby ona problemu z ulokowaniem zarządu 

w Holandii na gruncie obowiązującej w Wielkiej Brytanii kolizyjnej teorii inkorporacji.428 

                                                 

423 Zob. wyr. w sprawie Daily Mail, 81/87, par. 19. Twierdzenie to nawiązuje do normatywnej koncepcji osoby 

prawnej spółki. Analogiczne twierdzenia można znaleźć już w XIX-wiecznym orzecznictwie sądów 

amerykańskich, rzekomo zakorzenione jeszcze w oktrojowanym systemie prawa spółek („…corporation was  

a creature of the Sovereign [King] and subject to his pleasure”). Zob. J.A. Burkhardt, History of the Development 

of the Law of Corporations, Notre Dame L.Rev. 4/1929, s. 225. Zob. też sędzia Marshall w sprawie Dartmouth 

College Case, 4 Vheat (U. S.) 660: “A corporation is an artificial being invisible, intangible, and existing only in 

contemplation of law. Being the mere creature of law it possesses only those properties which the charter of its 

creation confers upon it, either expressly or as incidentally to its very existence.”  
424 Zob. wyr. w sprawie Daily Mail, 81/87, par. 20. 
425 Zob. D. Galeza, Did the ECJ show common sense in upholding Daily Mail?, China-EU Law J. 2/2013, s. 97. 
426 Krytycznie w tym zakresie zob. A. Khan, Corporate Mobility, Market Access and the Internal Market, EL Rev. 

6/2015,  s. 378; A. Schall, A. Barth, Stirbt Daily Mail langsam?, NZG 11/2012. s. 418. 
427 Jedynym skutkiem naruszenia obowiązującej w tym czasie sec. 482 (1) (a) Income and Corporation Taxes Act 

1970 było nałożenie specjalnego obowiązku podatkowego na spółek (exit taxation) oraz poniesienie 

odpowiedzialności karnoskarbowej na gruncie ust. 6 tego przepisu. Zob. A. Schall, A. Barth, Stirbt…, s. 418; 

podobnie P. Paschalidis, Freedom of Establishment and Private International Law for Corporations, 2012, s. 37.  
428 Zob. P.L. Davies, S. Worthington, Gower and Davies’Principles of Moder Company law, Londyn 2013, s. 147. 
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Trzeba też przyznać, że gdyby spółka nie chciała osiągnąć korzyści z arbitrażu podatkowego, 

nie brałaby pod uwagę „przeprowadzki” do Holandii. Problem, jaki zaistniał w sprawie, 

dotyczył zatem mobilności podatkowej.429 Stąd art. 54 TFUE był tutaj jedynie narzędziem  

do osiągnięcia innych wspomnianych wyżej celów. Mimo to, interpretacja prawa unijnego oraz 

rozumienie istoty spółki przez TS stały się punktem odniesienia dla całego unijnego prawa 

spółek i ich mobilności w kolejnych latach. 

Oczywiście należy przyznać, że art. 54 TFUE daje podstawy do interpretacji 

przedstawionej przez Trybunał. Niemniej z uprawnienia do określenia łącznika przynależności 

spółki do własnego prawa nie wynika jeszcze, że państwa członkowskie mogą w sposób 

dowolny określać sankcje wobec danej spółki w każdej dziedzinie jej działalności. 

Równocześnie użyteczność podejścia TS z perspektywy rozwoju europejskiego prawa spółek 

oraz potrzeb podmiotów gospodarczych poddana została w wątpliwość w następnych 

orzeczeniach.430 W szczególności krytyka orzeczenia w sprawie Daily Mail sprowadzała się  

do argumentu, że ograniczenie spółce „wyjścia” z danego państwa oznacza zarazem 

uniemożliwienie jej „wejście” do innego państwa.431 Stojąca za wyrokiem Daily Mail 

koncepcja różnorodności łączników kolizyjnoprawnych w zakresie statutu personalnego spółek 

także wydaje się być obecnie coraz mniej istotna.432 Tym niemniej, zakotwiczenie spółek  

w ramy teorii normatywnej prawa spółek wydaje się być trwałe w Europie,433  

a kolizyjnoprawne podejście do mobilności spółek obecne jest do dzisiaj w literaturze 

przedmiotu.434 

3.2.2. Cartesio (C-210/06) 

Sprawa Cartesio miała umożliwić TS zmianę restrykcyjnego podejścia do mobilności 

spółek wyrażonego w wyroku Daily Mail. W stanie faktycznym węgierska spółka 

komandytowa (węg. betéti társaság) złożyła wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie jako 

                                                 

429 Zob. F.M. Mucciarelli, Company..., s. 279. 
430 Zob. C. Gerner-Beuerle, A. Schillig, The Mysteries of Freedom of Establishment after Cartesio, ICLQ 2/1010, 

s. 303-304. 
431 Por. G.W. Ringe, No Freedom of Emigration for Companies, Eur. Bus. L. Rev. 3/2005, s. 632; wadą tej linii 

argumentacji jest jednak to, że całkowicie pomija brzmienie art. 54 TFUE. 
432 Chodzi tutaj o postępującą i oddolną (ze strony państw członkowskich) harmonizację reguł kolizyjnych 

międzynarodowego prawa spółek w stronę teorii siedziby rejestrowej (inkorporacji). Zob. szer. poniżej rozdz. VI; 

podobnie E.M. Kieninger, Internationales Gesellschaftsrecht zwischen Polbud, Panama und Paradise 

aufgespießt, ZEuP 2/2018, s. 315. 
433 Tytułem przykładu zob. rozważania: F.M. Mucciarelli, Company…, s. 294. 
434 Dzieje się tak pomimo, że przynajmniej prawna mobilność spółek jest niezależna od przyjętej w prawie 

krajowym teorii prawa właściwego dla spółek. Zob. ib., s. 269. 
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nowego miejsca siedziby zarządu (węg. központi ügyintézés helye) miejscowości położonej  

na terenie Włoch. Tak sformułowane żądanie spotkało się z odmową węgierskich organów 

rejestrowych ze względu na wynikający z tamtejszego prawa materialnego wymóg posiadania 

przez spółkę węgierską siedziby na terenie Węgier. Chociaż sprawa ta w istotnym zakresie 

przypominała układ zdarzeń, jaki zaistniał w Daily Mail, w ocenie sądu odsyłającego ostatnie 

lata przyniosły zmiany w prawie europejskim oraz w podejściu TS do problemu mobilności 

spółek, a w konsekwencji główne tezy orzeczenia z 1988 r. mogły stać się nieaktualne.435 

W ocenie Rzecznika Generalnego P. Maduro, prawo węgierskie zabraniało „eksportu” 

siedziby zarządu węgierskiej osoby prawnej na terytorium innego państwa członkowskiego.436 

Istotna część opinii stanowi obronę stanowiska o konieczności odejścia od zasady wyrażonej 

w Daily Mail, zgodnie z którą państwo członkowskie może swobodnie, a więc bez kontroli ze 

strony prawa unijnego, decydować o „życiu i śmierci” spółki założonej na gruncie jego 

prawa.437 Za wskazanym stanowiskiem przemawia zwłaszcza to, że operacja przeniesienia 

zarządu wpisuje się w zakres pojęcia „osiedlenia” na gruncie art. 49 TFUE. Rzecznik Generalny 

podkreślił, że zarówno państwo członkowskie pochodzenia spółki jak i państwo przyjęcia  

są zobligowane do zapewnienia spółce efektywnego wykonywania uprawnień wynikających  

ze swobody przedsiębiorczości.438 Powołując się na wcześniejsze orzecznictwo TS,  

w szczególności sprawę Inspire Art, Rzecznik Generalny wskazał, że działalność spółek na 

terytorium danego kraju nie zależy całkowicie od państwa członkowskiego, ale regulacja tej 

działalności jest ograniczana przez normy Traktatowe.439 Nie jest przy tym prawidłowym 

wyłączanie pewnych regulacji państw członkowskich spod oceny analizowanej swobody,  

gdyż praktyka TS pokazuje, że sąd ten główną uwagę skupia na efektach działań  

państw członkowskich. Stąd niezbędne jest każdorazowe badanie w oparciu o test 

proporcjonalności,440 czy dane działanie nie ogranicza w sposób niedozwolony właściwego 

funkcjonowania unijnego rynku.441 Przedmiotowe badanie jest zarazem niezależne od tego,  

czy stanowiące przedmiot kontroli działania mają swoje źródło w przepisach (dowolnej gałęzi 

prawa), czy też w praktyce ich stosowania (w tym stosowania przepisów dotyczących 

                                                 

435 Wyrok w sprawie Cartesio, C-210/06, par. 34-39. 
436 Opinia Rzcznika Generalnego P. Maduro w sprawie Cartesio (C-210/06), par. 23. 
437 Ib., par. 25-26. 
438 Ib., par. 28. 
439 Ib., par. 27. 
440 Ib., par. 32. 
441 Ib., par. 30. 
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utworzenia i funkcjonowania spółki). Takiego testu nie spełnia całkowity zakaz przenoszenia 

siedziby zarządu za granicę.442 Natomiast za usprawiedliwione Rzecznik Generalny uznaje 

między innymi zastosowanie środków analogicznych do przewidzianych w przypadku 

przeniesienia siedziby statutowej (rejestrowej) spółki europejskiej (SE) – art. 8 SE-R.443 

Trybunał Sprawiedliwości nie podzielił zdania Rzecznika Generalnego i co do 

meritum potwierdził aktualność orzeczenia Daily Mail.444 Stwierdzenie istnienia spółki jako 

odrębnego bytu prawnego, a zatem także możliwości powołania się przez nią na swobodę 

przedsiębiorczości, jest, zdaniem TS, kwestią wstępną, której rozstrzygnięcie zależy od treści 

norm państwa członkowskiego – miejsca utworzenia spółki.445 Normy te decydują o tym,  

w jakim stopniu spółka powinna być zintegrowana (powiązana) z państwem członkowskim  

na etapie utworzenia oraz dalszego funkcjonowania. W razie utraty powiązania państwo 

członkowskie może pozbawić spółkę podmiotowości, a w konsekwencji również uprawnienia 

do powoływania się na swobodę przedsiębiorczości.446 

W dalszej części uzasadnienia wyroku TS poczynił uwagi obiter dictum, które 

sprowadzały się do rozróżnienia dwóch sytuacji związanych z przeniesieniem siedziby spółki 

za granicę. O ile wcześniejsze rozważania Trybunału dotyczyły przeniesienia siedziby spółki  

bez zmiany prawa właściwego dla spółki, to innej oceny wymaga takie przeniesienie, w ramach 

którego dochodzi do przekształcenia spółki w podmiot prawa państwa nowej siedziby.447  

W tym ostatnim przypadku i przy założeniu, że w prawie państwa członkowskiego 

przewidziana została możliwość wewnątrzkrajowego przekształcenia spółki, wszelkie bariery, 

które nie mogą być usprawiedliwione w oparciu o test proporcjonalności, stanowią 

niedozwolone ograniczenie swobody przedsiębiorczości.448 Trybunał zaznaczył jednocześnie, 

że uprawnienie państwa członkowskiego do ustalenia łącznika pomiędzy spółką a jego 

terytorium zarówno na etapie utworzenia, jak i dalszego funkcjonowania spółki, nie jest ani 

wyłączone spod przepisów prawa unijnego, ani nie może uzasadniać m.in. wymogu likwidacji 

i rozwiązania spółki w sytuacji transgranicznego jej przekształcenia.449 Chociaż TS wskazał na 

operację transgranicznego przekształcenia jako możliwy sposób zmiany statutu personalnego 

                                                 

442 Ib., par. 34. 
443 Ib., par. 33. 
444 Por. A. Opalski, Swoboda…, s. 61-63.  
445 Wyrok w sprawie Cartesio, C-210/06, par. 109 oraz 123. 
446 Ib., par. 109-110. 
447 Ib., par. 111. 
448 Ib., par. 112-113. 
449 Ib., par. 112. 
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spółki, to jednak zdystansował się od podjętych przez KE prób450 odnośnie wskazania 

potencjalnych ram normatywnych tej operacji.451 

Wyrok w sprawie Cartesio można sprowadzić do dwóch kwestii, a mianowicie 

potwierdzenia głównej tezy wyroku Daily Mail o normatywnym charakterze spółki452 oraz 

wyróżnienia kategorii transgranicznego przeniesienia siedziby spółki połączonego ze zmianą 

prawa właściwego dla spółki. Ta druga kwestia zostanie szerzej omówiona przy okazji orzeczeń 

w sprawach, których operacja transgranicznego przekształcenia bezpośrednio dotyczyła.453 

Punktem odniesienia dla wyroku w Cartesio było zbadanie, czy spółka istnieje i jest 

powiązana w należyty sposób z państwem swojego utworzenia (lub państwem, z którego 

wywodzi swój normatywny byt). Z twierdzeń TS wynika, że o przynależności spółki decydują 

państwa członkowskie, ale w granicach określonych upoważnieniem z art. 54 TFUE. Skoro 

zatem przy wyznaczaniu kryterium powiązania spółki ze swoim terytorium państwo wykonuje 

prawo unijne, trudno się dziwić, że takie działanie podlega kontroli w świetle prawa unijnego. 

W szczególności za przekroczenie upoważnienia należałoby uznać wybór kryterium 

niewymienionego w art. 54 TFUE lub powiązanie z brakiem spełnienia określonego kryterium 

innych skutków niż tych dotyczących istnienia spółki.454 

Przynależność spółki do danego terytorium jest kwestią wstępną, jak to ujął TS, dla 

zastosowania prawa unijnego – swobody przedsiębiorczości.455 W istocie zatem TS przyjął,  

że autonomia państw członkowskich w zakresie prawa spółek i reguł kolizyjnych wyrażona  

w art. 54 TFUE ma pierwszeństwo przed art. 49 TFUE, który wyznacza zakres uprawnień 

przyznanych na gruncie swobody przedsiębiorczości.456 Już w samym wyroku TS jednak 

złagodził swoje stanowisko, przyznając spółkom prawo wyboru lex societatis poprzez 

dokonanie odpowiednich operacji transgranicznych (in casu przeniesienia siedziby statutowej 

spółki połączonej ze zmianą prawa spółek). Operacja ta daje się pogodzić z art. 54 TFUE, gdyż 

co do zasady nie prowadzi do rozwiązania spółki. Stanowisko TS w sprawie Cartesio powoduje 

jednak, że wykonanie niektórych uprawnień określonych wprost w art. 49 TFUE będzie 

niemożliwe lub istotnie utrudnione. Tytułem przykładu niemożliwe okaże się założenie 

zagranicznego oddziału spółki, gdzie w całości będzie wykonywana i zarządzana działalność 

                                                 

450 Propozycja odnosiła się do możliwości zastosowania per analogiam przepisów o przeniesieniu siedziby SE. 
451 Ib., par. 120. 
452 Zob. V. Korom, P. Metzinger, Freedom…, s. 151. 
453 Zob. pkt 3.3.2. poniżej. 
454 Szer. na ten temat przy okazji omawiania następnej sprawy – National Grid Indus (C-371/10). 
455 Krytycznie w tym zakresie AW. Wiśniewski, A. Opalski, Companies’…, s. 605-07. 
456 Zob. G.H. Roth, Vorgaben der Niederlassungsfreiheit für das Kapitalgesellschaftsrecht, Monachium 2010,  

s. 16-17. 
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gospodarczą w sytuacji, w której spółka została zarejestrowana w państwie hołdującym teorii 

siedziby rzeczywistej. Faktem jest, że wskazanie przez państwo członkowskie kryterium 

powiązania spółki ze swoim terytorium stanowi wykonanie upoważnienia zawartego  

w Traktacie (art. 54 TFUE). Upoważnienie to nie powinno być jednak interpretowane w ten 

sposób, że jego realizacja ograniczałaby uprawnienia wynikające z Traktatu, w tym godziłaby 

w istotę swobody przedsiębiorczości, jaką jest ułatwienie penetracji gospodarczej rynków 

państw członkowskich przy wykorzystaniu struktur organizacyjnych podlegających prawu 

innych państw. Stąd nie jest w pełni przekonywujące stanowisko TS, z którego wynika,  

że stosowanie art. 54 TFUE prowadzi w pewnych sytuacjach do ograniczenia swobody 

przedsiębiorczości. Bardziej zasadne byłoby przyjęcie, że wskazany przepis jedynie utrudnia 

powoływanie się na swobodę przedsiębiorczości spółkom formalnie założonym na terenie Unii, 

lecz zarządzanym spoza tego obszaru lub działających na terenie państw trzecich wobec UE.457 

3.2.3. National Grid Indus (C-371/10) 

Niedługo po sprawie Cartesio, TS w sprawie holenderskiej spółki National Grid Indus 

BV sprecyzował, w jaki sposób państwa członkowskie mogą korzystać z kompetencji 

przyznanej im na gruncie art. 54 TFUE. Spółka ta, na skutek przeniesienia w 2000 r. siedziby 

faktycznego zarządu z Holandii do Wielkiej Brytanii458, została zobowiązana przez 

holenderskie organy skarbowe (hol. Inspecteur van de Belastingdienst) do zapłaty podatku od 

niezrealizowanego zysku kapitałowego459 wynikającego z posiadanej wierzytelności pieniężnej 

nominowanej w funtach brytyjskich. Zysk ten powstał na skutek wzrostu kursu funta 

brytyjskiego względem guldena holenderskiego.460  

W przeciwieństwie do zdarzeń zaistniałych w sprawie Daily Mail, przeniesienie 

siedziby zarządu na kanwie omawianej tu sprawy nie było uzależnione od zgody właściwych 

organów państwa pochodzenia spółki, lecz wiązało się z koniecznością uregulowania 

zobowiązań podatkowych. Stąd również nie istniało zagrożenie pozbawienia osobowości 

prawnej spółki, która nadal miała pozostać spółką prawa holenderskiego. Nadal jednak kwestię 

sporną stanowiło to, czy obowiązek zapłaty podatku nałożony na spółkę przenoszącą siedzibę 

                                                 

457 Zob. rozdz. V.2.2. powyżej. 
458 W przedmiocie motywów przeniesienia zob. opinię Rzecznik Generalnej J. Kokott w sprawie National Grid 

Indus (C-371/10), par. 12. 
459 W chwili przeniesienia siedziby wartość wierzytelności w guldenach była ujawniana w bilansie spółki według 

kursu historycznego. 
460 Szer. A. Mucha, Opodatkowanie transgranicznego przekształcenia spółki w polskim prawie w świetle 

orzeczenia TSUE w sprawie c-371/10 National Grid Indus BV oraz projektu dyrektywy przeciw unikaniu 

opodatkowania, IPP TBSP UJ 8/2016, s. 70-89. 
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swojego zarządu do innego państwa członkowskiego podlega ocenie z perspektywy prawa 

unijnego. 

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziała Rzecznik Generalny J. Kokott, która 

zaznaczyła, że konieczne staje się sprecyzowanie „ogólnych”, jej zdaniem, tez zawartych  

w wyroku w sprawie Daily Mail.461 Przede wszystkim, zdaniem Rzecznik, państwo założenia 

spółki jest uprawnione jedynie (albo aż) do decydowania o tym, czy na skutek emigracji spółki 

może ona zachować status spółki prawa krajowego.462 Natomiast inne środki przedsięwzięte 

przez państwo członkowskie wobec spółki podlegają potencjalnie ograniczeniom wynikającym 

z prawa unijnego. Odnosząc to do realiów sprawy, Rzecznik Generalny uznała, że nałożenie 

podatku na spółkę emigrującą może być kwestionowane przez spółkę jako ograniczające 

swobodę przedsiębiorczości, chyba że takie działanie państwa członkowskiego wynika  

z potrzeby ochrony interesu publicznego.463 

Uwagi Rzecznik Generalnej zostały w dużej mierze podzielone przez TS. Państwa 

członkowskie dysponują kompetencją do wyznaczenia warunków, których spełnienie prowadzi 

do utworzenia spółki i utrzymania przez tę spółkę statusu spółki prawa krajowego.464 Inne 

środki, takie jak zastosowane w sprawie nałożenie obowiązku podatkowego na spółkę 

emigrującą, podlegają ocenie zgodności z prawem unijnym. Wynika to z faktu, że nie 

warunkują one bytu spółki na gruncie prawa państwa pochodzenia, a więc nie prowadzą  

do utraty osobowości prawnej spółki.465 W rezultacie spółka nadal może powoływać się  

na swobodę przedsiębiorczości. 

W dalszej części orzeczenia TS poddał analizie przepisy holenderskiego prawa  

w zakresie podatku rozliczeniowego (ang. exit tax). Wprowadzenie tego podatku prowadzi  

do obciążenia finansowego spółki na skutek zmiany domicylu podatkowego poprzez 

ulokowanie efektywnego zarządu spółki w innym państwie członkowskim. Analogiczna 

operacja wewnątrzkrajowa nie niesie za sobą takiego skutku, gdyż nie dochodzi w jej ramach 

do przyjęcia fikcji realizacji ukrytych zysków kapitałowych. Stąd nie budziło wątpliwości TS,  

                                                 

461 Zob. opinia Rzecznik Generalny J. Kokott w sprawie National Grid Indus, C-371/10, par. 30: „Jednakże moim 

zdaniem wyrok w sprawie Daily Mail musi być interpretowany w świetle późniejszego orzecznictwa Trybunału  

i niezależnie od leżącego u jego podstaw stanu faktycznego i szerokiego sformułowania odpowiedzi na pytania 

prejudycjalne High Court nie może być rozumiany w taki sposób, że swoboda przedsiębiorczości nie ustanawia 

żadnych granic traktowaniu przez państwo założenia spółki, która zamierza emigrować”. 
462 Ib., par. 35. 
463 Ib., par. 41; dalsze rozważania Rzecznik Generalny sprowadzają się do warunków uzasadnienia nałożenia tego 

rodzaju podatku przez państwa członkowskie. 
464 Wyrok w sprawie National Grid Indus, C-371/10, par. par. 27. 
465 Ib., par. 32-33. 
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że działania Holandii stanowią ograniczenie swobody przedsiębiorczości. Jednocześnie jednak 

uzasadnieniem dla wskazanego ograniczenia jest zapewnienie spójności systemu podatkowego 

państw pochodzenia spółki466 oraz „zrównoważonego rozdziału kompetencji” organów 

podatkowych różnych państw.467 Mówiąc inaczej, państwo członkowskie jest uprawnione do 

poboru podatku od zysku, który powstał na jego terytorium w czasie, gdy spółka była w tym 

kraju rezydentem podatkowym.468 Państwo członkowskie pochodzenia spółki nie jest 

jednocześnie zobligowane przy określaniu wysokości podatku do uwzględnienia strat 

powstałych po dniu zmiany rezydencji podatkowej spółki.469  Ten ostatni wniosek wynika  

z przekonania TS, że swoboda przedsiębiorczości nie gwarantuje, że wszelkie operacje 

transgraniczne spółki będą neutralne podatkowo.470 Niezgodne z prawem unijnym jest jedynie 

zobowiązanie spółki do natychmiastowej zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu 

niezrealizowanych zysków kapitałowych, bez możliwości jego odroczenia do chwili faktycznej 

realizacji zysków. Kwestia ta, jak zauważa TS, ma szczególne znaczenie w sytuacji, w której 

natychmiastowy pobór podatku stanowiłby obciążenie zagrażające płynności finansowej 

spółki.471 

Podstawowa wątpliwość związana z wyrokiem w sprawie National Grid Indus 

dotyczy spójności tego orzeczenia z wyrokiem w sprawie Daily Mail.472 Jedyna istotna różnica 

pomiędzy wskazanymi sprawami dotyczy potencjalnych sankcji wobec spółki przenoszącej 

siedzibę zarządu. W sprawie National Grid Indus TS przyjął wyłącznie konsekwencje  

o charakterze podatkowym, podczas gdy w sprawie Daily Mail możliwą do rozważenia sankcją 

wobec spółki było pozbawienie jej osobowości prawnej. Różnica ta pozwoliła na uznanie,  

że wobec dalszego istnienia spółki National Grid Indus może ona wciąż powoływać się na 

swobodę przedsiębiorczości.473 Pozycja Trybunału jest nieprzekonująca z dwóch powodów.  

Po pierwsze, rozumowanie TS zakłada, że państwo może zastosować najbardziej dotkliwy 

środek wyłączający swobodę przedsiębiorczości, a mianowicie zakaz opuszczania kraju; 

pozbawione jest natomiast kompetencji do wprowadzenia środków mniej ingerujących  

                                                 

466 Ib., par. 79-82. 
467 Ib., par. 45. 
468 Ib., par. 46 
469 Ib., par. 62-64. Odmiennie Rzecznik Generalny J. Kokott w tej sprawie, par. 107. 
470 Stanowisko to wynika z braku harmonizacji systemu podatkowego w zakresie podatku od niezrealizowanych 

zysków. Równocześnie państwa członkowskie nie muszą zwracać uwagi na reguły obowiązujące w innych 

systemach podatkowych. 
471 Wyrok w sprawie National Grid Indus, C-371/10, par. par. 73-74. 
472 Zob. S. Stiegler, Grenzüberschreitende…, s. 106-107 i wskazana tam literatura; C. Behme, The Principle  

of Mutual Recognition in the European Internal Market With Special Regard to the Cross-Border Mobility  

of Companies, ECFR 1/2016, s. 48. 
473 Zob. J.L. Hansen, The Vale…, s. 11-12. 
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w swobodę. Logika wnioskowania a fortiori, zgodnie z którą skoro można więcej to tym 

bardziej można mniej (a maiore ad minus), nie ma tutaj w ocenie TS zastosowania. Po drugie, 

okoliczność, że spółka holenderska nie utraciła swojej osobowości prawnej, nie powinna być 

rozstrzygająca w analizowanym wypadku. Wszak nawet w odmiennej sytuacji na swobodę 

przedsiębiorczości mogliby się powołać wspólnicy spółki emigrującej wskazując, że podatek 

na „wyjściu” ogranicza im w sposób dyskryminujący prawo do prowadzenia działalności na 

terenie innego państwa członkowskiego. 

Podejmując próbę wyjaśnienia interpretacji prawa unijnego w sprawie National Grid 

Indus wypada stwierdzić, że TS w istocie ograniczył kompetencję państw członkowskich 

wyrażoną w art. 54 TFUE wyłącznie do wyboru jednego z łączników tam wskazanych. W takim 

układzie w stosunkowo wąskim obszarze państwa członkowskie mogą swobodnie, a więc bez 

uwzględnienia prawa unijnego, ingerować w sposób prowadzenia przez spółkę działalności 

transgranicznej. W szczególności w razie określenia jako łącznika miejsca rejestracji 

praktycznie każde ograniczenie wynikające z przepisów krajowych i dotyczące 

funkcjonowania spółki będzie stanowić przedmiot kontroli w świetle swobody 

przedsiębiorczości. 

3.3. Możliwość spółki przeprowadzenia transgranicznych restrukturyzacji  

3.3.1. Sevic System (C-411/03) 

Łączenia spółek były pierwszą operacją transgraniczną umożliwiającą spółkom 

kapitałowym zmianę statutu personalnego, która została zharmonizowana na gruncie prawa 

europejskiego.474 Niedługo jednak przed uchwaleniem dziesiątej dyrektywy z zakresu prawa 

spółek przed TS zawisła sprawa dotycząca próby połączenia w 2002 r. dwóch spółek  

– luksemburskiej Security Vision Concept SA (spółki przejmowanej) oraz niemieckiej SEVIC 

Systems AG (spółki przejmującej). Wniosek o zarejestrowanie połączenia złożony  

w niemieckim sądzie rejestrowym został oddalony z uwagi na fakt, że niemiecka ustawa  

o przekształceniach spółek (niem. Umwandlungsgesetz) nie przewidywała do 2007 r. 

możliwości łączenia o charakterze transgranicznym (niem. Grenzüberschreitende 

Verschmelzung).475 Zasadniczy problem wyrażony w pytaniu prejudycjalnym zadanym  

TS przez niemiecki sąd – Landgericht Koblenz sprowadzał się do zgodności ze swobodą 

przedsiębiorczości prawa niemieckiego w zakresie, w jakim przepisy tego ostatniego zezwalają 

                                                 

474 Szer. zob. rozdz. V.2.5.2. 
475 Obecnie operacja ta regulowana jest zasadniczo przez § 122a-122l UmwG. 
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na przeprowadzenie łączenia spółek założonych na terenie tego kraju i jednocześnie wyłączają 

możliwość wykonania podobnej operacji pomiędzy spółkami z różnych państw 

członkowskich.476  

Rzecznik Generalny A. Tizziano stwierdził, że prawo niemieckie narusza porządek 

traktatowy. Swoje rozważania rozpoczął od stwierdzenia, że swoboda przedsiębiorczości 

obejmuje nie tylko podejmowanie działalności gospodarczej w różnych państwach 

członkowskich, ale także wszelkie środki, które służą realizacji tego celu.477 W tym kontekście 

instytucja łączeń spółek pozwala na założenie nowej działalności w innym państwie 

członkowskim (pierwotna swoboda przedsiębiorczości) jak i rozszerzenie aktywności 

gospodarczej poprzez przejęcie spółek założonych za granicą (wtórna swoboda 

przedsiębiorczości).478 W dalszej części opinii Rzecznik Generalny postawił tezę, że prawo 

niemieckie w obecnym kształcie ogranicza wykonywanie przez przedsiębiorców uprawnień 

wynikających z porządku unijnego. Według niego konieczność zakładania nowej spółki 

zamiast przejęcia podmiotu istniejącego w innym kraju utrudnia spółkom funkcjonowanie na 

jednolitym rynku.479 Dodając do tego, że łączenia są dopuszczalne na gruncie krajowym, 

zdaniem A. Tizziano prawo niemieckie w sposób bezpośrednio dyskryminuje spółki na 

podstawie kryterium miejsca ich założenia.480 Jest to co do zasady niedozwolone poza wąsko 

określonymi wyjątkami zawartymi w art. 52 TFUE. Trudno jednak zaliczyć do nich powołane 

w sprawie przez rząd niemiecki i holenderski „trudności związane z koordynacją lub ryzyko 

odmienności między poszczególnymi przepisami krajowymi w dziedzinie spółek”.481 

Niezależnie od tego, całkowity brak możliwości dokonania łączenia o charakterze 

transgranicznym, stosowany zarówno do podmiotów krajowych jak i zagranicznych, stanowi 

nieproporcjonalną ingerencję w swobodę przedsiębiorczości.482 Podejścia tego nie można 

usprawiedliwić faktem braku harmonizacji prawa unijnego w zakresie transgranicznych 

łączeń.483  

                                                 

476 Szer. zob. J. Napierała, Transgraniczna fuzja spółek – na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie Sevic Systems, PPH 5/2006, s. 21-22. 
477 Opinia Rzecznika Generalnego A. Tizziano w sprawie Sevic Systems, C-411/03, par. 30. 
478 Ib., par. 35. 
479 Ib., par. 40 i 49. 
480 Ib., par. 56. 
481 Ib., par. 58. 
482 Ib., par. 66. 
483 Ib., par. 68.  
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Powyższa opinia zyskała w znacznej mierze aprobatę Wielkiej Izby TS w wyroku  

z 13.12.2005 r. Potwierdzono w nim, że operacje takie jak łączenia spółek oraz inne procesy 

restrukturyzacyjne stanowią istotny element funkcjonowania podmiotów gospodarczych  

oraz  budowy wewnętrznego rynku.484 Z tego powodu łączenia spółek są jedną z form 

aktywności spółek objętych ochroną swobody przedsiębiorczości i to niezależnie od przyjęcia 

w tym obszarze przepisów unijnego prawa wtórnego.485 Wskazana ochrona uaktywnia się  

w szczególności, tak jak to miało miejsce w sprawie, w przypadku odmiennego traktowania 

podmiotów uprawnionych ze względu na pochodzenie – miejsce siedziby spółki.486 Trybunał 

rozważył nadto czy takie odmienne traktowanie da się usprawiedliwić w oparciu o test 

proporcjonalności. W przeciwieństwie zatem do Rzecznika Generalnego, TS nie potraktował 

analizowanych przepisów jako bezpośrednio dyskryminujących spółki zagraniczne. W ocenie 

TS, chociaż ochrona interesariuszy spółki wyraża wartość mogącą stanowić powód dla 

ograniczenia swobód traktatowych, to w badanym przypadku całkowity brak regulacji 

transgranicznych łączeń wykracza poza to co niezbędne dla ochrony wskazanych podmiotów. 

Wynika to z faktu, że przewidziane w Niemczech rozwiązanie przeciwdziała wszystkim 

operacjom łączeń, również takim, które są neutralne lub nawet korzystne dla interesariuszy 

spółki.487 

Orzeczenie w sprawie Sevic Systems było kulminacją liberalnego okresu  

w orzecznictwie TS z zakresu mobilności spółek.488 Wprawdzie TS nakazał państwu 

członkowskiemu umożliwienie spółce zagranicznej dokonania łączenia ze spółką krajową,  

to jednak nie wskazał dokładnie jak taka operacja ma przebiegać489 oraz nie sprecyzował 

charakteru tej operacji z perspektywy prawa unijnego. Trybunał ograniczył się jedynie  

do wskazania, że operacje takie jak łączenia oraz inne przekształcenia (niem. 

Grenzüberschreitende Verschmelzungen […] wie andere Gesellschaftsumwandlungen...), 

stanowią środek do osiągnięcia celu w postaci uczestnictwa w życiu gospodarczym innych 

państw na takich samych zasadach z jakich korzystają podmioty tam założone. Same procesy 

restrukturyzacyjne nie są zatem ani pierwotnym, ani wtórnym przejawem swobody 

                                                 

484 Wyrok w sprawie Sevic Systems, C-411/03. par. 19. 
485 Wobec braku przepisów krajowych i europejskich dotyczących odpowiednich procesów restrukturyzacyjnych, 

TS w istocie otworzył możliwość przeprowadzania restrukturyzacji bez wyraźnej i bezpośredniej podstawy oraz 

ram prawnych. Z tego też powodu w literaturze pojawiły się krytyczne uwagi, które transakcję taką jaka miała 

miejsce w sprawie Sevic Systems określają jako “dzikie przekształcenie” (wilde Verschmelzung). Zob. P. Kindler, 

w: Münchener…, s. 1628, nb. 126. 
486 Ib., par. 22. 
487 Ib., par. 30. 
488 Pozostałe orzeczenia zostaną omówione poniżej (rozdz. V.3.4). 
489 Zob. M. Siems, SEVIC: Beyond Cross-Border Mergers, EBOR 2/2007, s. 309. 
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przedsiębiorczości. Funkcjonalnie rozumując, podmiotom korzystającym ze swobody 

przedsiębiorczości przysługuje prawo do transgranicznych przekształceń, a obowiązkiem 

państw członkowskich jest zapewnienie im możliwości wykonywania tego prawa. 

Równocześnie jednak TS za dodatkowy warunek przeprowadzenia procesu przekształcenia 

uznał istnienie analogicznych regulacji na gruncie prawa krajowego. Zatem w prawie unijnym 

nie istnieje uprawnienie do transgranicznego przekształcenia, a możliwość wykonania takiej 

transakcji oparta jest o nakaz równego traktowania. Mówiąc inaczej, nie jest to „prawo do 

przekształcenia”, gdyż jego wykonanie nadal zależy od istnienia w krajowym porządku 

prawnym określonych przepisów (regulujących przynajmniej podobne procesy wewnętrzne).   

3.3.2. Vale (C-378/10) 

Wyrok w sprawie węgierskiej spółki z o.o. w organizacji Vale Építési kft odnosi się do 

problemu zasygnalizowanego już w sprawie Cartesio w ramach dodatkowych uwag TS,490  

a mianowicie przeniesienia siedziby spółki wraz ze zmianą lex societatis. W stanie faktycznym 

włoska spółka VALE Costruzioni S.r.l. została rozwiązana i na własny wniosek wykreślona  

z włoskiego rejestru spółek w dniu 13.02.2006 r. z powodu chęci przeniesienia siedziby na 

Węgry. Po dziewięciu miesiącach część dotychczasowych wspólników zawarło w Rzymie 

umowę spółki Vale Építési kft. W dniu 19.01.2007 r. złożony został wniosek o wpisanie tej 

ostatniej spółki jako następczyni prawnej włoskiej spółki. Żądanie to spotkało się z odmową 

węgierskiego sądu rejestrowego ze względu na techniczną i prawną niemożliwość wpisania  

w rejestrze jako poprzednika prawnego spółki przekształconej innej niż założona pod prawem 

węgierskim. Ostatecznie sprawa trafiła przed węgierski Sąd Najwyższy (węg. Legfelsőbb 

Bírósága), który wystosował do TS cztery pytania prejudycjalne. Pierwsze dwa pytania 

odnosiły się do kwestii, w jakim zakresie na gruncie swobody przedsiębiorczości państwo 

członkowskie imigracji spółki jest zobowiązane do umożliwienia spółce przeniesienia jej 

siedziby wraz ze zmianą formy prawnej. Następne zagadnienie dotyczyło tego, jaki wpływ na 

odpowiedź na pierwsze dwa pytania ma okoliczność, że spółka w kraju pochodzenia została 

wykreślona z rejestru państwa pochodzenia, oraz fakt, iż ujawnionym w tym rejestrze powodem 

wykreślenia była chęć przeniesienia siedziby za granicę. W ostatnim pytaniu poruszony został 

problem zastosowania przez państwo nowej siedziby spółki przepisów o przekształceniach 

krajowych do przekształceń transgranicznych. 

                                                 

490 Zob. wyr. w sprawie Cartesio, C-210/06, par. 111. 
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Opinia Rzecznika Generalnego N. Jääskinena wydana w sprawie rozpoczyna się od 

opisu i zdefiniowania operacji z udziałem spółki Vale, która została określona jako 

transgraniczna „reinkorporacja” (przerejestrowanie) spółki491 (ang. cross-border 

reincorporation of a company; fr. reconstitution transfrontalière d’une société492; niem. 

grenzüberschreitende Neugründung einer Gesellschaft).493 Działanie to miało polegać na 

przeniesieniu siedziby spółki wraz ze zmianą prawa właściwego, dostosowaniu dokumentów 

konstytuujących spółkę do norm zawartych w nowym porządku prawnym oraz 

wyrejestrowaniu spółki z poprzedniego rejestru handlowego. Transgraniczne przerejestrowanie 

spółki składało się zatem z dwóch części – przeniesienia siedziby oraz zmiany formy prawnej 

spółki.494 

W dalszej części opinii uwaga skupiona została wokół zagadnienia wpływu 

wykreślenia spółki włoskiej z rejestru i zakończenia jej bytu prawnego na możliwość powołania 

się w sprawie na swobodę przedsiębiorczości. W ocenie Rzecznika Generalnego należy 

rozróżnić w tym miejscu dwa elementy. Po pierwsze, istnienie podmiotu zdolnego do 

powołania się na swobodę przedsiębiorczości jest kwestią wstępną dla dalszych rozważań 

dotyczących zgodności z prawem unijnym przepisów krajowych. Po drugie, ustanie bytu 

prawnego spółki przekształcanej może mieć wpływ na to, czy spółka będzie mogła  

żądać zastosowania zasady kontynuacji podmiotowej pomiędzy spółką przekształcaną  

a przekształconą, jeżeli prawo kraju nowej jurysdykcji wymaga zachowania pomiędzy takimi 

spółkami ciągłości prawnej.495 Ten pierwszy element został w sprawie spełniony, gdyż  

na swobodę przedsiębiorczości mogła powołać się zarówno spółka węgierska w organizacji  

jak i jej wspólnicy, których intencją było wykonanie operacji o charakterze transgranicznym.496 

To co się stało w sprawie z włoską spółką nie miało zatem większego znaczenia. Druga kwestia 

(jako bardziej problematyczna) stała się przedmiotem obszerniejszych rozważań zawartych  

w dalszej części opinii. 

Rzecznik Generalny podkreślił, że transgraniczne przekształcenie spółki, zarówno  

z perspektywy państwa emigracji jak i imigracji, stanowi środek do osiągnięcia celu swobody 

                                                 

491 W polskiej wersji językowej opinii: „ponowne utworzenie spółki w innym państwie”. Takie tłumaczenie może 

wprowadzać w błąd, gdyż sugeruje, że pomiędzy spółką kraju pochodzenia a spółką kraju nowej siedziby nie ma 

związku prawnego – kontynuacji osobowości prawnej. Kwestia ta nie została jednak przesądzona w sprawie. 
492 Opinia w oryginale była sporządzona w języku francuskim. 
493 Opinia Rzecznika Generalnego N. Jääskinena w sprawie Vale. C-378/10, par. 34. 
494 Ib., par. 71. 
495 Ib., par. 52. 
496 Ib., par. 48-49. 
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przedsiębiorczości zgodnie z wyrokiem w sprawie Sevic Sytems.497 Nie jest przy tym 

konieczne, aby prawo kraju imigracji spółki przewidywało wprost możliwość transgranicznego 

przekształcenia, lecz wystarczające dla zastosowania zakazu dyskryminacji określonego  

w art. 49 TFUE jest występowanie w porządku prawnym tego państwa norm przewidujących 

przeniesienie siedziby oraz przekształcenie spółki.498 W takim przypadku normy te mogą być 

zastosowane odpowiednio do sytuacji transgranicznych w stopniu niepowodującym 

nadmiernych trudności w dokonaniu przekształcenia.499 Niektóre przepisy bowiem mogą  

nie przystawać do specyfiki procesów o charakterze transgranicznym. Jednocześnie państwa 

członkowskie mogą nakładać specjalne wymogi lub regulacje wobec spółek imigrujących  

(nie dotyczy to środków dyskryminujących), przykładem czego zdaniem Rzecznika 

Generalnego jest ograniczenie zasady prawdy materialnej wobec wpisów w zagranicznych 

rejestrach handlowych, gdyż ich poprawność nie podlega kontroli przez organy państwa 

przyjmującego.500 Odwołując się już do samej sprawy, Rzecznik Generalny stwierdził,  

że organy węgierskie nie mają obowiązku uznania tworzącej się tam spółki jako kontynuatorki 

rozwiązanej włoskiej spółki.501 Jeżeli natomiast to zrobią, powinny także spełnić żądanie spółki 

o wpisanie informacji o byciu następcą praw i obowiązków, których wcześniej stroną była 

włoska spółka, o ile takie następstwo (kontynuacja) jest dopuszczalne również na gruncie prawa 

włoskiego.502 

Wyrok w sprawi Vale zapadł 12.06.2012 r. Wobec zgłaszanych przez niektóre państwa 

członkowskie wątpliwości, TS w pierwszej kolejności zaznaczył, że transgraniczne 

przekształcenie spółki stanowi przejaw unijnej swobody przedsiębiorczości.503 Nie stoi temu 

na przeszkodzie treść dotychczasowych orzeczeń, a w szczególności tych stwierdzających, że 

spółka istnieje wyłącznie na gruncie prawa, w którym została utworzona.504 Wprawdzie 

przekształcenie spółki prowadzi do inkorporacji spółki w nowym porządku prawnym, jednak 

                                                 

497 Ib., par. 67. 
498 Ib., par. 71-72. 
499 Ib., par. 73. 
500 Ib., par. 76. 
501 Ib., par. 79. Inne wyjaśnienie znaczenia rozwiązania i wykreślenia spółki włoskiej z rejestru opiera się  

na założeniu, że wykreślenie to nie doprowadziło de iure do rozwiązania spółki, a jedynie stanowiło ostatni krok 

w państwie pochodzenia spółki na drodze do pełnego (z zachowaniem zasady kontynuacji) przekształcenia spółki, 

o czym miały już zadecydować w sprawie organy węgierskie. Wykreślenie było zatem tym, czym w ramach acquis 

unionaire jest wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem państwa pochodzenia czynności mających na celu 

transgraniczne przekształcenie spółki. Zob. w tym zakresie S. Stiegler, Grenzüberschreitend…, s. 45-46. 
502 Ib., par. 77-78. 
503 Zob. K. Oplustil, Transgraniczne przekształcenie spółki – glosa – C-378/10, MPH 4/2012, s. 55. 
504 Zob. wyr. w sprawie Vale, C-378/10, par. 27-30. 
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nie wyłącza to możliwości badania z perspektywy prawa unijnego regulacji i praktyki państwa 

imigracji w zakresie transgranicznego przekształcenia.505 Mówiąc inaczej, nie jest 

dopuszczalna sytuacja, w której państwo członkowskie odmawia utworzenia i dalszego 

funkcjonowania spółki tylko z tego powodu, że jej powstanie na gruncie krajowym 

(przerejestrowanie) wynika z przekształcenia o charakterze transgranicznym.506 Trybunał 

przypomniał również, że swoboda przedsiębiorczości ma zastosowanie wyłącznie do spółki, 

która co najmniej powzięła intencję rzeczywistej integracji gospodarczej z obszarem państwa 

imigracji.507 Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, państwo członkowskie, pozbawiając spółkę 

zagraniczną możliwości przekształcenia się w jedną z krajowych form prowadzenia 

działalności, narusza prawo unijne.508 

W przedmiocie samej procedury przekształcenia TS podkreślił, że specyfika tej 

operacji wymaga zastosowania przepisów państwa emigracji i imigracji509 w sposób 

odpowiadający zasadzie równoważności (ang. equivalence) i efektywności (ang. 

effectiveness)510. Oznacza to, że przepisy dotyczące krajowych operacji co do zasady powinny 

być zastosowane wprost, chyba że spowodowałoby to nieuzasadnione ograniczenie uprawnień 

przyznanych w ramach porządku traktatowego. Państwa członkowskie nie mają też obowiązku 

traktować operacji transgranicznych korzystniej od tych wewnętrznych.511 Stąd też, podobnie 

jak to stwierdził Rzecznik Generalny, wymóg ciągłości pomiędzy spółką przekształcaną  

i przekształconą, który stanowi istotny element przekształceń krajowych, może być stosowany 

w sytuacji transgranicznej.512 Jeżeli chodzi o zasadę skuteczności, TS wyjaśnił jej treść, 

odwołując się do znaczenia, jakie powinien nadać sąd węgierski dokumentom sporządzonym 

                                                 

505 Ib., par. 32. 
506 Ib., par. 33. 
507 Ib., par. 34-35. Tak wyrażone stanowisko TS stało się przedmiotem szerokiej dyskusji w literaturze przedmiotu, 

dotyczącej w szczególności kwestii, w jakim stopniu ogranicza ono swobodę spółek w wyborze lex societatis 

poprzez wymóg ustanowienia faktycznej siedziby w państwie nowej inkorporacji spółki. Generalnie linia sporu 

przebiegała wzdłuż rozumienia wymogu „rzeczywistego osiedlenia się spółki” jako przesłanki zastosowania 

swobody przedsiębiorczości w ogóle, z jednej strony, albo jako okoliczności (przy braku takiego osiedlenia) 

uzasadniającej wprowadzenie środków ograniczających nadużycie prawa unijnego. Por. A. Frank, 

Formwechsel…, s. 104, S. Stiegler, Grenzüberschreitende…, s. 121 i wskazana tam literatura; niektórzy autorzy 

skłaniali się nawet ku poglądowi o wyrażeniu przez TS zakazu zakładania spółek pozornie-zagranicznych  

w Europie; zob. G. Roth, Das Ende der Briefkastengründung? – Vale contra Centros, ZIP 36/2012, s. 1744;  

P. Kindler, Der reale Niederlassungsbegriff nach dem VALE-Urteil des EuGH, EuZW 23/2012, s. 891; odmiennie 

w szczególności W. Bayer, J. Schmidt, Das Vale-Urteil…, s. 1486-87. Zob. obecnie jednak wyr. w sprawie 

Polbud, C-106/16, par. 44, poniżej. 
508 Ib., par. 41. 
509 Ib., par. 37. 
510 Ib., par. 48.  
511 Ib., par. 54. 
512 Ib., par. 55. 
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w kraju pochodzenia spółki i zawierającym informacje na jej temat. Sam fakt, że zostały one 

wydane przez organy innego państwa nie powinien mieć wpływu na ich przydatność dla 

stwierdzenia, że spółka spełniła wymogi przekształcenia przewidziane w prawie kraju jej 

pochodzenia. Zatem państwo imigracji nie powinno w sposób nadmiernie formalistyczny 

podchodzić do przepisów o przekształceniach interpretowanych na potrzeby postępowania 

transgranicznego. W takich sytuacjach konieczne staje się dostosowanie tych norm, aby nie 

pozbawić skuteczności uprawnień wynikających z prawa unijnego.513 

Wyrok w sprawie Vale opiera się na uprawnieniu spółek do żądania równego ich 

traktowania w stosunku do podmiotów krajowych w przypadku korzystania ze swobody 

przedsiębiorczości. Stąd też korzystanie z procesów reorganizacyjnych w wymiarze 

transgranicznym uzależnione jest od istnienia podobnych regulacji w prawie krajowym. 

Interesująca pozostaje uwaga TS, że nawet w odniesieniu do operacji podobnych do utworzenia 

spółki normy krajowe nie pozostają poza zakresem kontroli zgodności z prawem unijnym.514 

Ponadto TS doprecyzował w istocie na czym polega nakaz „równego traktowania” na gruncie 

art. 49 zd. 2 TFUE. Odwołując się do zasad wykonywania uprawnień przyznanych przez prawo 

unijne TS wskazał, że przepis ten zobowiązuje nie tylko do uwzględnienia formalnej 

tożsamości norm, ale także dostosowania norm krajowych do szczególnych uwarunkowań 

transgranicznych procesów. Tylko bowiem wówczas prawdziwe będzie twierdzenie, że spółki 

zagraniczne korzystają z określonych uprawnień na warunkach takich, jak obywatele (spółki) 

państwa przyjmującego. Można się zatem zastanowić, czy spółka nadal jest „tworem prawa 

krajowego”, skoro jej utworzenie przynajmniej w pewnym stopniu podlega kontroli ze strony 

prawa unijnego. 

Wyraźnie należy podkreślić, że TS nie przyznał spółce prawa do transgranicznego 

przekształcenia. Widoczne jest to szczególnie na gruncie rozważań dotyczących ewentualnej 

kontynuacji pomiędzy spółką przekształcaną i przekształconą. Trybunał nie wskazał, aby 

zachowanie ciągłości pomiędzy tymi podmiotami można było wywodzić bezpośrednio z prawa 

unijnego. Dopiero istnienie tego rodzaju przepisów na gruncie krajowym i spełnienie 

warunków tamże określonych (np. „zachowania ścisłej ciągłości prawnej i ekonomicznej 

między spółką poprzednikiem, która chce dokonać przekształcenia, i będącą jej następcą spółką 

przekształconą”)515 pozwala spółce na skorzystanie z przedmiotowej zasady. Trybunał 

stwierdził tak, pomimo że pozbawienie przekształcenia elementu kontynuacji praktycznie 

                                                 

513 Ib., par. 58-61. 
514 Ib., par. 50-51. 
515 Ib., par. 55. 
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pozbawia analizowaną operację znaczenia oraz zrównuje ją ze zwykłym zlikwidowaniem 

spółki i założeniem jej od nowa w innym państwie członkowskim.  

3.3.3. KA Finanz AG (C-483/14) 

Sprawa KA Finanz AG dotyczyła skutków transgranicznego połączenia dla stosunków 

prawnych, których stroną była spółka przejmowana. Pytania prejudycjalne zostały zadane  

TS przez austriacki Oberster Gerichtshof (Sąd Najwyższy) i odnosiły się do następującego 

stanu faktycznego. Spółka Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (SP AG)  

z siedzibą w Austrii nabyła w 2005 r. obligacje podporządkowane516 Kommunalkredit 

International Bank LTD (KIB) z siedzibą na Cyprze. Ta ostatni spółka została przejęta w drodze 

połączenia przez KA Finanz AG w 2010 r.517 W następstwie tego zdarzenia spółka SP AG 

wystąpiła o wypłatę zaległych odsetek oraz przyznanie jej uprawnień równoważnych wobec 

spółki KA Finanz AG na podstawie § 226 ust. 3 ÖAktG.518 W odpowiedzi KA Finanz AG 

stwierdziła, że obligacje zostały umorzone na podstawie tego samego przepisu i nie 

przedstawiały żadnej wartości wobec braku realnej możliwości uzyskania zaspokojenia  

z majątku KIB przed dokonaniem transgranicznego połączenia, a w konsekwencji nie 

przysługuje za nie rekompensata. 

Spór pomiędzy spółkami ostatecznie został przedstawiony austriackiemu Sądowi 

Najwyższemu (Oberster Gerichtshof), który zdecydował o zadaniu 7 pytań Trybunałowi  

w Luksemburgu. Wskazane pytania generalnie odnosiły się do kwestii prawa właściwego dla 

całej i poszczególnych etapów operacji transgranicznego połączenia (pytania 1-5) oraz 

interpretacji przepisów unijnych dotyczących łączeń spółek w zakresie ochrony wierzycieli 

spółki przejmowanej, a konkretnie tego, czy emitent obligacji może jednostronnie zdecydować 

                                                 

516 Zgodnie z § 2 warunków emisji, roszczenia z obligacji w przypadku likwidacji lub upadłości emitenta miał by 

być realizowane po zaspokojeniu pozostałych wierzycieli emitenta. Warunki emisji podlegały prawu 

niemieckiemu (§12 ust. 1 warunków emisji). Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 20-23.  
517 W szczegółach restrukturyzacja Bank Kommunalkredit Austria AG, której KIB była spółką córką, polegała na 

wydzieleniu „zdrowych” i „toksycznych” aktywów, a następnie przeniesieniu ich do różnych spółek. Obligacje 

podporządkowane, o których tu mowa, trafiły ostatecznie do KA Finanz AG na skutek przejęcia KIB. Cała 

transakcja była wynikiem kryzysu finansowego z 2008 r. i nacjonalizacji Bank Kommunalkredit Austria AG.  

Zob. szer. W. Bayer, J. Schmidt, Gläubigerschutz bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung, ZIP 18/2016,  

s. 841 i n. 
518 Przepis ten odnosi się do ochrony wierzycieli w przypadku krajowych łączeń spółek i brzmi w sposób 

następujący: „[n]ależy przyznać równoważne uprawnienia posiadaczom obligacji i świadectw udziałowych albo 

wypłacić im odpowiednią rekompensatę z tytułu zmiany uprawnień lub samego prawa”. Przepis ten był w tamtym 

czasie interpretowany również jako uprawnienie spółki – emitenta do umorzenia wyemitowanych obligacji  

i przyznania obligatariuszom rekompensaty. 
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o umorzeniu obligacji podporządkowanych i zaspokojeniu praw posiadaczy tych obligacji 

(pytania 6-7). 

Opinia w sprawie została wydana 12.11.2015 r. przez Rzecznika Generalnego I. Bota. 

Istotnym elementem wypowiedzi Rzecznika było opisanie sensu gospodarczego emisji 

obligacji podporządkowanych. Jego zdaniem nabycie tego rodzaju papierów wartościowych 

wiązało się z dużym ryzykiem utraty zainwestowanych środków ze względu na termin 

zapadalności obligacji (25 lat) oraz możliwość zaspokojenia jedynie z majątku pozostałego po 

spłacie pozostałych wierzycieli spółki.519 W związku z tym utrata przez emitenta środków 

majątkowych oznaczać będzie wygaśnięcie obligacji ze względu na brak możliwości spełnienia 

wierzytelności z nich wynikających.520 W takiej sytuacji wygasłe obligacje nie mogłyby przejść 

na spółkę przejmującą w wyniku łączenia transgranicznego.521 Ocena wypłacalności spółki 

przekształcanej należy jednak do materii zarezerwowanej dla właściwego organu państwa 

członkowskiego, stąd Rzecznik Generalny w dalszej części opinii założył, że spółka cypryjska 

w chwili przejęcia pozostawała wypłacalna na odpowiednim poziomie.522 Takie założenie 

wymuszało ustalenie standardu ochrony, jaki należy zastosować wobec wierzycieli tej spółki. 

Punktem odniesienia dla Rzecznika Generalnego były w tym przypadku przepisy prawa 

wtórnego o krajowych łączeniach w związku z odesłaniem znajdującym się w przepisach  

o łączeniach transgranicznych.523 Obligacje podporządkowane stanowią w ocenie Rzecznika 

kategorię wierzytelności, która ani nie jest zwykłą obligacją, ani papierem wartościowym 

innym niż akcja, z którymi związane są szczególne uprawnienia.524 Z tego powodu sposób 

ochrony obligatariuszy w analizowanej sprawie powinien wynikać z art. 13 trzeciej dyrektywy 

prawa spółek. Najbardziej istotna pozostaje jednak uwaga Rzecznika, że łączenie 

transgraniczne nie powinno wpływać na treść dotychczasowych stosunków prawnych zarówno 

bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez zmianę sensu gospodarczego tych stosunków.525 Taka 

sytuacja miałaby miejsce, gdyby w związku z łączeniem spółek na spółkę został nałożony 

obowiązek ustanowienia odpowiedniej gwarancji spełnienia świadczenia ze stosunku 

prawnego, który pierwotnie stanowił rodzaj niezabezpieczonej transakcji wysokiego ryzyka.  

                                                 

519 Zob. opinia Rzecznika Generalnego I. Bota w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 34.  
520 Ib., par. 41.  
521 Ib., par. 42.  
522 Ib., par. 45.  
523 Ib., par. 49.  
524 Ib., par. 49-50.  
525 Ib., par. 51-55.  

 



120 

Wyrok w sprawie KA Finanz został wydany 7.04.2016 r. Z siedmiu pytań zadanych 

przez Sąd Najwyższy Austrii TS udzielił odpowiedzi na dwa w całości i dwa w części.526 

Zasadniczo rozważania zostały sprowadzone do kwestii, w jakim stopniu zaistniałe w sprawie 

połączenie transgraniczne spółek wpłynęło na treść stosunku prawnego wynikającego z emisji 

obligacji podporządkowanych. Trybunał najpierw stwierdził,527 że do połączenia 

transgranicznego nie znajduje zastosowania Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań 

umownych, otwarta do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 r.,528 co wynikać ma z jej 

brzmienia, a konkretnie wyłączenia regulacji związanych z restrukturyzacją spółek spod 

działania tej Konwencji – art. 1 ust. 2 Konwencji.529 W celu określenia skutków, które niesie 

za sobą połączenie, należało zdaniem TS odwołać się do regulacji obowiązującej w tamtym 

czasie dziesiątej dyrektywy prawa spółek,530 a konkretnie jej art. 14 ust. 2 lit. a).531 Trybunał 

wskazał w tym miejscu, że transakcja połączenia spółki przez przejęcie prowadzi do substytucji 

podmiotowej we wszystkich stosunkach prawnych, których stroną była wcześniej spółka 

przejmowana.532 W konsekwencji nie dochodzi do nowacji stosunków prawnych, a tym 

bardziej ich wygaśnięcia, co miałoby miejsce w razie dokonania likwidacji spółki. Z uwagi  

na kontekst sprawy TS zwrócił uwagę, że połączenie samo w sobie nie ma wpływu na prawo 

właściwe, jakiemu podlegała umowy przed połączeniem, a której stroną była spółka 

przejmowana.533 Tłumacząc to na język reguł kolizyjnych, kwestie związane z łączeniem 

spółek oraz z umowami zawieranymi przez te spółki przed połączeniem są regulowane  

w ramach odrębnych statutów kolizyjnych.534 

W dalszej części rozważań TS odniósł się do pytania o prawo właściwe dla ochrony 

interesów wierzycieli spółek łączących się, a także standardu, jaki ochrona ta powinna spełniać 

na gruncie prawa unijnego. W tym zakresie pomimo zmiany statutu personalnego spółek 

podlegających przejęciu, nadal wobec ich wierzycieli zastosowanie znajdują normy państwa 

                                                 

526 Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 40-45. Część pytań została odrzucona przez TS z uwagi na ich 

hipotetyczny charakter, a dokładnie na fakt, że dotyczyły one przepisów, które nie mogły mieć w ogóle 

zastosowania w sprawie ze względów intertemporalnych.  
527 Ib., par. 52. 
528 Dz.U. 1989 r., L 48, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim Dz.U. C 169, s. 10. 
529 Podobny przepis znajduje się obecnie w Rozporządzeniu Rzym I – art. 1 ust. 2. 
530 Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 56. 
531 Obecnie 131 ust. 2a) dyrektywy prawa spółek. 
532 Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 58. 
533 Ib., par. 59. Stąd nadal w zakresie treści stosunku prawnego, wykonania i wygaśnięcia obligacji właściwe jest 

prawo niemieckie zgodnie z wyborem stron umowy subskrypcyjnej – art. 3 ust. 1 Konwencji, a obecnie 27 ust. 1 

rozporządzenia Rzym I. 
534 Zob. P. Kindler, w: Münchener…, s.1869, nb. 811. 
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dotychczasowego pochodzenia spółek.535 W przedmiocie standardu ochrony wierzycieli, TS 

odwołał się do art. 13-15 trzeciej dyrektywy prawa spółek,536 a więc przepisów wyznaczających 

ramy prawne dla łączeń krajowych w tamtym czasie. Zdaniem TS standard ochrony 

wyznaczony w obrębie łączeń krajowych, który spełnia wymogi wymienionych przepisów, 

powinien być taki sam dla łączeń transgranicznych.537 Oznacza to również, że państwa 

członkowskie w odniesieniu do łączeń transgranicznych nie mają pełnej swobody w zakresie 

stworzenia odrębnego modelu ochrony wierzycieli względem zastosowanego w łączeniach 

krajowych.538 

Kolejne uwagi TS mają na celu ustalenie zakresu zastosowania art. 15 trzeciej 

dyrektywy prawa spółek,539 odnoszącego się do posiadaczy papierów wartościowych innych 

niż akcje, z którymi są związane szczególne uprawnienia. W istocie odpowiedź na to pytanie 

sprowadza się do wskazania kryterium decydującego o rozróżnieniu zwykłych obligacji  

od papierów wartościowych innych niż akcje, z którymi związane są szczególne prawa.  

W przypadku tych pierwszych zastosowanie znajdzie obowiązek udzielenia zabezpieczenia,  

a w odniesieniu do tych drugich – nakaz ustanowienia uprawnień w spółce przejmującej 

analogicznych do tych wynikających z występujących w danej sprawie papierów 

wartościowych. Trybunał dodał, że wskazany nakaz nie może być rozumiany w prawie 

krajowym jako uprawnienie po stronie emitenta do wyboru pomiędzy ustanowieniem 

uprawnienia ekwiwalentnego a wygaszeniem tego uprawnienia i wypłatą stosownego 

odszkodowania.540 Warunkiem koniecznym dla zakwalifikowania papierów wartościowych 

pod art. 15 trzeciej dyrektywy prawa spółek jest wystąpienie uprawnień po stronie posiadacza, 

które wykraczają poza roszczenia najbardziej charakterystyczne dla obligacji (zapłata 

                                                 

535 Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 61. Trybunał w tym zakresie nie jest do końca konsekwentny, 

gdyż z jednej strony stwierdza, że prawo właściwe to prawo spółki przejmowanej (in casu spółki cypryjskiej), aby 

później dokonać analizy przepisów austriackich, które dotyczą spółki przejmującej. 
536 Obecnie art. 99-101 dyrektywy prawa spółek. 
537 Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 62. Zob. W. Bayer, J. Schmidt, Gläubigerschutz…, s. 844. 
538 Tak też Rzecznik Generalny w sprawie KA Finanz, par. 49. Zob. W. Bayer, J. Schmidt, Gläubigerschutz…,  

s. 846 i n. Teza ta jest jednak wątpliwa, gdyż nie została expressis verbis wyrażona przez TS, a ponadto trudno się 

z nią zgodzić wobec różnic, a jednocześnie potrzeb w zakresie ochrony wierzycieli na gruncie krajowym  

i transgranicznym. Szer. zob. A. Mucha, Ochrona…, s. 128-129. 
539 Obecnie art. 101 dyrektywy prawa spółek. 
540 Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 70. Teza ta w gruncie rzeczy przesądzała o niezgodności  

z prawem unijnym § 226 ust. 3 ÖAktG z uwagi na to, że art. 15 dyrektywy 78/855 służy ochronie obligatariuszy 

a nie emitenta obligacji. Ib., par. 69. Warto jednak dodać, że w przypadku braku możliwości ustanowienia 

uprawnień ekwiwalentnych w spółce połączonej, spółka przekształcona zmuszona zostanie do wypłaty 

ekwiwalentu pieniężnego, a więc stosownej rekompensaty za utracone prawa posiadacza papierów wartościowych 

wyemitowanych przez spółkę łączoną. Zob. W. Bayer, J. Schmidt, Gläubigerschutz…, s. 848. 
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wierzytelności oraz odsetek). Za takie TS uznał w szczególności prawo do wymiany papierów 

wartościowych na akcje lub uczestnictwa w zyskach spółki – emitenta.  

W podsumowaniu orzeczenia KA Finanz warto jeszcze raz przyjrzeć się uwagom TS 

w przedmiocie skutków transgranicznego łączenia spółek. W związku z uchwaleniem w tym 

zakresie przepisów prawa wtórnego wspomniana kwestia przestała być, jak TS uznał chociażby 

w omawianej powyżej sprawie Vale, przedmiotem wyłącznej regulacji przepisów 

ustanowionych w poszczególnych państwach członkowskich. Zdaniem TS połączenie 

powoduje „substytucję podmiotową spółki przejmującej w miejsce spółki przejmowanej jako 

strony wszystkich umów zawartych przez tę ostatnią spółkę”.541 Trudno trzymać się ściśle 

dosłownego brzmienia przytoczonych słów, gdyż zostały one użyte w kontekście unijnym,  

a więc wszystkich systemów prawnych państw członkowskich. Niewątpliwie skutki połączenia 

zostały tutaj zakreślone bardzo szeroko, co jednak może mieć mniejsze znaczenie w porządkach 

prawnych, w których, tak jak w Polsce, znana i utrwalona jest instytucja sukcesji uniwersalnej. 

3.3.4. Polbud (C-106/16)  

W sprawie polskiej spółki Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. zaistniały dwa  

problemy: ochrony interesariuszy spółki wobec przekształcenia emigracyjnego spółki oraz 

konieczności wykazania rzeczywistego (gospodarczego) wymiaru transakcji transgranicznego 

przekształcenia przez spółkę w celu powołania się na swobodę przedsiębiorczości.  

Stan faktyczny sprawy można sprowadzić do podjęcia przez polską spółkę uchwały  

o przeniesieniu siedziby spółki do Wielkiego Księstwa Luksemburga. Na skutek tego zdarzenia 

19.10.2011 r. zarząd spółki złożył wniosek o wpis otwarcia jej likwidacji do właściwego sądu 

rejestrowego. Treść wniosku nie zawierała informacji o ewentualnym przeniesieniu siedziby 

zarządu spółki lub miejsca faktycznego wykonywania przez nią działalności gospodarczej.  

W dniu 28.05.2013 r.542 doszło do utworzenia, a następnie zarejestrowania w publicznym 

rejestrze Wielkiego Księstwa Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) jako spółki 

prawa luksemburskiego Consoil Geotechnik S.à r.l. (Societe à responsabilité limitée). W dniu 

24.06.2013 r. spółka wniosła o wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców KRS z uwagi  

na zakończenie procesu likwidacji oraz przeniesienie siedziby do Luksemburga. Sąd Rejonowy  

w Bydgoszczy oddalił wniosek spółki. Sąd w swoim uzasadnieniu podkreślił, że z uwagi na 

                                                 

541 Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 58. 
542 W tym dniu w Luksemburgu odbyło się u tamtejszego notariusza spotkanie określone jako nadzwyczajne walne 

zgromadzenie wspólników spółki „Polbud – Wykonawstwo” sp. z o.o. z siedzibą w Łącku. Zob. Memorial Journal 

Officiel du Grand-Duché de Luxembourg z 31.07.2013 r., C - nr 184, s. 88334 i n. Dostępny na stronie: 

http://www.etat.lu/memorial/2013/C/Pdf/c1841317.pdf; (dostęp: 7.7.2018).    

http://www.etat.lu/memorial/2013/C/Pdf/c1841317.pdf
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treść art. 54 w zw. z 49 TFUE oraz orzecznictwo Trybunału należy dopuścić możliwość 

przeniesienia przez polską spółkę siedziby za granicę wraz ze zmianą formy prawnej. Z uwagi 

na brak przepisów w prawie polskim, które bezpośrednio regulowałaby procedurę 

transgranicznego przekształcenia spółki, za właściwe Sąd I instancji uznał zastosowanie per 

analogiam przepisów art. 551-580 k.s.h. W ocenie sądu spółka w rozpatrywanej sprawie nie 

skorzystała ze wskazanej możliwości, wybierając inną procedurę zakończenia działalności  

w Polsce, znajdującą podstawę prawną w art. 270 pkt 2 k.s.h., tj. procedurę likwidacji spółki  

i kontynuowania działalności w innym państwa na zasadzie „ciągłości ekonomicznej, ale już 

nie prawnej”. 

Od postanowienia SR wniesiona została apelacja. W postanowieniu z 4.06.2014 r.543 

SO apelację oddalił, podzielając główne motywy orzeczenia przedstawione przez Sąd 

Rejonowy. Odnosząc się do możliwości zastosowania przepisów o przekształceniach spółek do 

procedury przeniesienia siedziby polskiej spółki za granicę Sąd II instancji zaakcentował 

jedynie, że tego rodzaju procedura w obecnym brzmieniu kodeksu spółek handlowych jest 

regulowana wyłącznie przez przepisy art. 270 pkt 2 i art. 459 pkt 2 k.s.h. 

Powyższe postanowienie SO w Bydgoszczy zostało zaskarżone skargą kasacyjną.  

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22.10.2015 r. stwierdził, że przed dokonaniem 

merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy niezbędne jest zwrócenie się do TSUE w celu 

uzyskania wykładni prawa unijnego. Przechodząc już do samych pytań prejudycjalnych SN 

wskazać należy, że pierwsze z nich dotyczyło kwestii dopuszczalności nakazania spółce 

dokończenia procedury likwidacji w kraju emigracji, jeżeli w państwie przyjęcia doszło do 

zarejestrowania reinkorporacji tej spółki. W drugim pytaniu SN poddał pod rozwagę TS 

kwestię zgodności wymogu likwidacji spółki przenoszącej siedzibę za granicę ze swobodą 

przedsiębiorczości. Trzecie i ostatnie w kolejności pytanie odnosiło się do możliwości 

ograniczenia przez państwo emigracji swobody przedsiębiorczości w sytuacji, gdy 

przeniesieniu siedziby statutowej spółki nie towarzyszy zmiana „głównego przedsiębiorstwa” 

spółki, czy też „głównego ośrodka prowadzenia jej interesów”. W istocie zatem pytanie  

to dotyczyło dopuszczalności badania przez sąd państwa emigracji rzeczywistego 

gospodarczego wymiaru przekształcenia transgranicznego spółki. 

Rzecznikiem Generalnym w sprawie została powołana J. Kokott, która sporządziła 

swoją opinię 4.05.2017 r. Poruszone zostały w niej trzy problemy, które zdaniem Rzecznik 

wynikały z zadanych przez SN pytań. W pierwszej kolejności Rzecznik odniosła się do 

                                                 

543 VII Ga 3/14, niepubl.  
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trzeciego pytania. Zdaniem J. Kokott swoboda przedsiębiorczości zakłada, że spółka w kraju 

nowej siedziby prowadzić będzie realną działalność gospodarczą. Z racji tego, że wymiar 

gospodarczy stanowi niezbędny warunek powołania się na rzeczoną swobodę, jego brak 

oznacza, że spółka nie może powołać się na art. 49 w zw. z 54 TFUE i nie korzysta z ochrony 

przewidzianej w tych przepisach. Konstatacja ta wynikać ma z dotychczasowego orzecznictwa 

Trybunału, w którym wskazano, że swoboda przedsiębiorczości „zakłada faktyczne 

wykonywanie działalności gospodarczej przez stały zakład w przyjmującym państwie 

członkowskim przez czas nieokreślony”.544 W związku z powyższym w opinii Rzecznik prawo 

unijne gwarantuje spółkom co najwyżej wybór miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, a nie wolny wybór prawa mającego do nich zastosowanie.545 

W tym kontekście Rzecznik dodała, że na rozstrzygnięcie sprawy nie ma wpływu fakt 

utworzenia w Luksemburgu spółki Consoil Geotechnik.546 Niespełniony został bowiem w tym 

przypadku warunek transgranicznego przekształcenia w postaci konieczności zastosowania 

prawa dwóch państw członkowskich – państwa pochodzenia i państwa reinkorporacji spółki. 

Następnie J. Kokott uznała, że pierwsze pytanie SN sprowadza się do kwestii tego, 

czy wymóg likwidacji i rozwiązania spółki na skutek przeniesienia siedziby za granicę stanowi 

środek ograniczający swobodę przedsiębiorczości. Rzecznik Generalny bez większych 

wątpliwości uznała polskie regulacje za ograniczające swobodę przedsiębiorczości.547  

W związku z tym Rzecznik podjęła się analizy, czy przedmiotowe ograniczenie spełnia test 

proporcjonalności, a więc czy ma ono charakter niedyskryminujący, służy określonym 

interesom publicznym, a także jest adekwatne i niezbędne do realizacji tych interesów. 

Wprawdzie Rzecznik przyznała, że ochrona interesów wierzycieli, wspólników 

mniejszościowych i pracowników stanowi uzasadnioną podstawę do zastosowania środków 

ograniczających uprawnienia z art. 49 TFUE, to jednak obowiązek likwidacji i rozwiązania 

spółki uznała za niewłaściwy do realizacji tego celu. Środek ten zdaniem Rzecznik Generalnej 

jest wręcz szkodliwy i utrudniający interesariuszom spółki dochodzenie swoich roszczeń.548   

Rozstrzygnięcie w sprawie Polbud zostało wydane w składzie Wielkiej Izby 

Trybunału Sprawiedliwości. Trzecie pytanie zostało sprowadzone do kwestii tego, czy na 

gruncie swobody przedsiębiorczości przeprowadzenie transgranicznego przekształcenia spółki 

                                                 

544 Zob. wyr. w sprawie Vale, C-378/10, par. 34. 
545 Zob. opinia Rzecznik Generalny J. Kokott w sprawie Polbud (C-106/16), par. 38. 
546 Ib., par. 42. 
547 Ib., par. 47. 
548 Ib., par. 57. 
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wymaga jednoczesnego przeniesienia rzeczywistej siedziby spółki do państwa reinkorporacji. 

Trybunał w swoich rozważaniach skupił się na obaleniu argumentów przedstawionych przez 

rządy austriacki i polski, które uznały, że brak przeniesienia siedziby rzeczywistej w takiej 

sytuacji wyklucza możliwość powołania się na prawo unijne.549 Zgodnie z uwagami Trybunału 

każda spółka utworzona na gruncie prawa jakiegokolwiek z państw członkowskich ma prawo 

do przekształcenia się w spółkę innego państwa członkowskiego po spełnieniu wymogów 

przewidzianych w prawie tego ostatniego. Do warunków tych zalicza się również stopień 

powiązania spółki z terytorium państwa członkowskiego, który na podstawie art. 54 TFUE 

może zostać oparty o jedno z trzech równoważnych kryteriów: siedziby statutowej, zarządu lub 

głównego przedsiębiorstwa.550 Prawo unijne nie wymaga w tym zakresie spełnienia żadnych 

dodatkowych wymogów. Zdaniem Trybunału sytuacja zaistniała w sprawie Polbud jest 

podobna (przynajmniej co do rezultatu) do tej, której dotyczył wyrok w sprawie Centros. Prawo 

unijne nie zabrania spółkom prowadzenia nawet całej działalności na terenie kraju innego niż 

miejsce jej inkorporacji, pod warunkiem, że prawo państwa założenia na to zezwala.551  W tym 

miejscu Trybunał zaznaczył, że wprawdzie państwa członkowskie są uprawnione do 

stosowania środków przeciwdziałających w sytuacjach nadużywania uprawnień unijnych,  

jednak do takich nie zalicza się założenia spółki pod prawem korzystniejszym niż to, jakiemu 

spółka podlegałaby, gdyby została utworzona w miejscu prowadzenia swojej podstawowej 

działalności.552  

W drugiej części orzeczenia Trybunał zajął się kwestią dopuszczalności w świetle 

prawa unijnego zobowiązania spółki do likwidacji i rozwiązania się na skutek przeniesienia 

siedziby za granicę. W tym zakresie Trybunał podniósł, że czynności likwidacyjne mogą 

utrudnić, a nawet uniemożliwić przeprowadzenie transgranicznego przekształcenia, nawet 

jeżeli nie dochodzi w tej sytuacji do utraty osobowości prawnej przez spółkę.553 Ograniczenie 

tego rodzaju nie podlega również usprawiedliwieniu. Zdaniem TS istnieją bowiem inne mniej 

dolegliwe środki,554 które w dostateczny sposób chronią interesariuszy spółki w razie 

zagrożenia ich interesów przez transakcję przekształcenia spółki.555 

                                                 

549 Wyrok w sprawie Polbud, C-106/16, par. 30. 
550 Ib., par. 33-34. 
551 Ib., par. 38. 
552 Ib., par. 39-40. 
553 Ib., par. 51.  
554 Trybunał wskazał przykładowo za KE na ustanowienie gwarancji bankowej. Ib., par. 58. 
555 Ib., par. 59. 
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Wyrok w sprawie Polbud stanowi powrót do liberalnej linii orzeczniczej 

zapoczątkowanej decyzją w sprawie Centros.556 Trybunał w orzeczeniu dotyczącym polskiej 

spółki orzekł, że transgraniczne przekształcenie spółki nie wymaga przeniesienia lub w ogóle 

prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie państwa reinkorporacji, o ile 

taki warunek nie wynika z prawa tego ostatniego państwa.557 Oznacza to, że przepisy unijnej 

swobody przedsiębiorczości same w sobie nie nakazują spółce dokonania rzeczywistego 

osiedlenia się w państwie założenia, a więc dopuszczają dokonanie procesu określanego  

w literaturze jako wyizolowane transgraniczne przekształcenie.558 Logika rozumowania 

Trybunału w sprawie Polbud sprowadza się zatem do tego, że skoro proces transgranicznego 

przekształcenia nie prowadzi do utraty przez spółkę przynależności do jednego z państw 

członkowskich Unii, a zatem spełniony jest warunek z art. 54 TFUE, to nie ma powodów, aby 

odmówić jej prawa do powołania się na swobodę przedsiębiorczości wyrażoną w art. 49 TFUE. 

Samo zaś prawo do założenia spółki, w jakimkolwiek trybie to następuje, jest działaniem 

bezpośrednio przewidzianym w zdaniu drugim tego ostatniego przepisu. Stąd też realizacja 

swobody w tym przypadku nie wymaga dopełnienia żadnych dodatkowych formalności, 

zwłaszcza gospodarczego osiedlenia się na terenie państwa reinkorporacji.559 Trybunał oparł 

się na ściśle literalnym brzmieniu przepisów, co w pewien sposób wypacza gospodarczy 

wymiar wszystkich swobód zawartych obecnie w przepisach TFUE.560   

W odpowiedzi na trzecie pytanie Trybunał poruszył jeszcze jedną ważną kwestię, 

która budziła istotne wątpliwości w literaturze, a mianowicie możliwości zastosowania  

                                                 

556 Zob. E.M. Kieninger, Internationales…, s. 311. 
557 Warunek taki może w szczególności wynikać z przepisów prawa prywatnego międzynarodowego, zwłaszcza 

jeżeli jako łącznik statutu personalnego wskazana jest siedziba rzeczywista spółki (miejsce sprawowania zarządu 

lub faktycznego wykonywania działalności gospodarczej). 
558 Tak już: M. Lutter, J. Schmidt, W. Bayer, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Berlin 2011, 

s. 99-100; po orzeczeniu w sprawie Polbud: A Schall, EuGH bestätigt grenzüberschreitenden Rechtsformwechsel 

in der EU!, DB 45/2017, s. M5; O Mörsdorf, Nun…, s. 2382; P Kindler, Unternehmensmobilität…, s. 2;  

E. Schollmeyer, Von…, s. 192; M. Mataczyński, Seat of the Company in Private International Law. Selected 

Issues, Poznań 2018, s. 125; odmiennie Ch. Teichmann, R. Knaier, Grenzüberschreitender Formwechsel nach 

„Polbud“, GmbHR 24/2017, s. 1318; ten ostatni pogląd wynika z błędnego założenia, że to luksemburska spółka 

Consoil Geotechnik s.a.r.l. powołała się w sprawie na swobodę przedsiębiorczości. Szer. zob. A. Mucha,  

K. Oplustil, Redefining the Freedom of Establishment under EU Law as the Freedom to Choose the Applicable 

Company Law, ECFR 2/2018, s. 18-21. 
559 Funkcjonalne wyjaśnienie stanowiska TS może wynikać z pragmatyzmu, a mianowicie chęci uniknięcia 

każdorazowego objaśniania co stanowi „rzeczywiste osiedlenie” spółki i z jakich elementów powinno się ono 

składać. Podobnie już Rzecznik Generalny A. La Pergola w swojej opinii w sprawie Centros (C-212/97), par. 17. 
560 Zob. P. Schammo, Arbitrage…, s. 371; O. Mörsdorf, Nun…, s. 2384; P. Kindler, Unternehmensmobilität …, 

s. 3; W. Klyta, w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, M. Pazdan (red.), Warszawa 2018, s. 259-61, 

nb. 5, który wskazuje również na jego zdaniem liczne zagrożenia z tym związane, a konkretnie na realizację 

“sztucznych” procesów reorganizacyjnych służących obchodzeniu krajowych przepisów chroniących obrót.  
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w sprawach transgranicznych przekształceń doktryny nadużycia prawa unijnego.561 Trybunał, 

pomimo że potwierdził istnienie doktryny nadużycia prawa na gruncie prawa unijnego, 

wyraźnie wykluczył, aby za nadużycie uznać samą reinkorporację spółki. Wskazany pogląd 

pozostaje przy tym aktualny nawet wówczas, jeżeli wyłącznym motywem analizowanej 

transakcji jest wybór prawa, które z jednej strony najbardziej odpowiada wspólnikom danej 

spółki, a z drugiej pozwala na ominięcie niektórych krajowych przepisów. Dodać jednak trzeba, 

że sprawa Polbud nie stanowi odejścia od doktryny nadużycia wyrażonej w sprawie Cadbury 

Schweppes, gdzie nadużycie nie polegało ostatecznie tylko na wyborze prawa właściwego dla 

funkcjonowania spółek, ale przede wszystkim na stworzeniu sztucznego wehikułu (ang. wholly 

artificial arrangements), który miał na celu ominięcie przepisów podatkowych państwa 

pochodzenia spółki stojącej na czele całej grupy kapitałowej.562 

Podsumowując tę część rozważań trzeba stwierdzić, że Trybunał wbrew 

wcześniejszemu orzecznictwu zerwał z doktryną gospodarczego wymiaru osiedlenia się na 

gruncie swobody przedsiębiorczości w przypadku transgranicznego przekształcenia.563 

Stanowisko to zasługuje na aprobatę. Dotychczas pełne niejasności, a przede wszystkim 

nieskuteczne podejście,564 zostało wyparte przez klarowne określenie wymogów, jakie spełnić 

musi spółka w świetle prawa unijnego, aby dokonać transgranicznego przekształcenia.  

Z perspektywy państw członkowskich orzeczenie to oznacza, że państwo członkowskie może 

zabronić tworzenia pod jego prawem spółek pozornie zagranicznych. Jednocześnie jednak nie 

może ograniczyć prawa innych państw członkowskich do „świadczenia usług” w zakresie 

tworzenia i funkcjonowania tego rodzaju spółek na terenie jednolitego rynku.565  

Trybunał bez większych wątpliwości uznał polskie przepisy nakazujące likwidację  

i rozwiązanie spółki na wypadek przeniesienia siedziby za naruszające swobodę 

przedsiębiorczości.566 Niezależnie czy przepisy te rozpatrywane są z perspektywy testu wyroku 

                                                 

561 Zob. rozdz. V.2.5.3. 
562 Zob. wyr. w sprawie Cadbury Schweppes, C-196/04, par. 51-57 
563 Podobnie E.M. Kieninger. Internationales…, s. 313; P. Stelmaszczyk, Grenzüberschreitender Formwechsel 

durch isolierte Verlegung des Satzungssitzes, EuZW 22/2017, s. 893; używając słów J. Oechslera, „TS zerwał  

z rozumieniem swobody przedsiębiorczości jako swobody czynników produkcji na rzecz swobody wyboru formy 

prawnej”; zob. J. Oechsler, Die Polbud…, s. 1272. 
564 Głównie z uwagi na trudność we wskazaniu, jaki rodzaj aktywności gospodarczej spełnia wymóg „osiedlenia 

się” spółki w państwie nowej siedziby. Zob. szer. A. Mucha, Transgraniczne…, s. 62. 
565 Zob. P. Stelmaszczyk, Grenzüberschreitender Formwechsel durch isolierte Verlegung des Satzungssitzes 

EuGH präzisiert den Anwendungsbereich der Niederlassungsfreiheit, EuZW 22/2017, s. 893; W. Klyta,  

w: Prawo…, s. 259, nb. 4. 
566 Zob. E. Skibińska, O zgodności art. 270 pkt 2 i art. 469 pkt 2 k.s.h. z prawem Unii Europejskiej, w: Kodeks 

spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Warszawa 2018, s. 316. 

 



128 

w sprawie Gebhard567, czy też w ramach testu nadużycia prawa568, za każdym razem 

wykraczają poza to, co niezbędne dla osiągnięcia celu w postaci ochrony interesariuszy spółki. 

Bardziej dosadnie w tym zakresie wypowiedziała się Rzecznik Generalna, która uznała 

analizowany środek nie tylko za nieproporcjonalny, ale także w niektórych sytuacjach 

szkodliwy dla podmiotów funkcjonujących w otoczeniu spółki.569 Dzieje się tak zwłaszcza  

w sytuacjach, w których transgraniczne przekształcenie służy zwiększeniu efektywności 

działania danej spółki. Trybunał potwierdził zatem wątpliwości przeważającej części polskiej 

doktryny570 w przedmiocie zgodności z prawem unijnym art. 270 pkt 2 k.s.h.571  

W konsekwencji trudno uznać, że orzeczenie w sprawie Polbud mogło być jakimkolwiek 

zaskoczeniem dla polskiego ustawodawcy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Trybunał nie 

wskazał w swoim wyroku, aby skuteczność prawa do transgranicznego przekształcenia zależała 

od wprowadzenia przepisów chroniących w należyty sposób wierzycieli, wspólników 

mniejszościowych lub pracowników spółki572. Interesariusze polskich spółek chcących 

przenieść siedzibę za granicę są więc obecnie w trudnej sytuacji i mogę liczyć jedynie na 

przychylność polskich sądów co do uwzględnienia postulatów przedstawicieli doktryny  

o konieczności zastosowania per analogiam przepisów o wewnętrznych przekształcenia oraz 

                                                 

567 Wyrok w sprawie Polbud, C-106/16, par. 58. 
568 Ib., par. 63. 
569 Opinia Rzecznik Generalnej, par. 57. Zob. w podobnym tonie: A. Mucha, Transgraniczne…, s. 77.  
570  Zob. M. Szydło, Przeniesienie siedziby statutowej spółki kapitałowej za granicę, Rejent 7-8/2008, s. 133-146; 

K. Oplustil, Łącznik siedziby spółki w nowym prawie prywatnym międzynarodowym. Uwagi na tle prawa 

europejskiego, KPP 3/2011, s. 674; idem: Transgraniczne…, s. 85-88; J. Napierała, Europejskie…, s. 422;  

A. Opalski, Europejskie…, s. 93 i 131–133; A. Opalski, w: Kodeks spółek handlowych, t. IIIB, Spółka akcyjna. 

Komentarz. Art. 393–490, Warszawa 2016, s. 1232-1236; A. Guzewicz, Transgraniczne połączenia oraz 

przekształcenia spółek w świetle acquis communautaire, w: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach,  

J. Frąckowiaka (red.), Wrocław 2013, s. 634; K. Oplustil, T. Włudyka, Grenzüberschreitender Herausformwechsel 

einer polnischen Kapitelgesellschaft im Lichte der neuesten Rechtsprechung des EuGH, w: Privatrecht, 

Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht, Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte in der europäischen Integration, 

Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag AM 29. Settember 2015, C. Stumpf, F. Kainer, 

Ch. Baldus, Baden-Baden 2015, s. 302 i n.; O. Sachanbińska, Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki 

kapitałowej – potrzeba działania unijnego i polskiego prawodawcy, TPP 3/2015, s. 99–101; J. Napierała, 

Przeniesienie siedziby polskiej spółki kapitałowej za granicę jako przyczyna jej rozwiązania w świetle kodeksu 

spółek handlowych i swobody przedsiębiorczości, RPSiE 2/2016, s. 60-64. Por. A. Mucha, Przeniesienie…, s. 45-

46, gdzie autor zauważa, że wskazane przepisy można uznać za zgodne z porządkiem unijnym, jeżeli prawo 

krajowe umożliwia transgraniczne przekształcenie w oparciu o inne normy w pełni zgodne z prawem unijnym.  

Za zgodnością wskazanych art. 270 pkt 2 i art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem unijnym opowiada się w szczególności  

M. Mataczyński, Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej polskiej spółki handlowej za granicę, PPrPM 

2013, t. 13, s. 43–54. 
571 Siłą rzeczy również na taką samą ocenę zasługuje analogiczny art. 459 pkt 2 k.s.h., który ma zastosowanie do 

spółki akcyjnej.  
572 Tak też: E. Skibińska, O zgodności…, s. 323; por. M. Mataczyńśki, Transgraniczne…, s. 51. 
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transgranicznych łączeniach spółek (np. art. 51610 § 2–4 k.s.h.)573. Mylne jest bowiem 

przekonanie, że brak przepisów dotyczących transgranicznych restrukturyzacji spółek 

ogranicza mobilność spółek i w ten sposób zmniejsza szanse pokrzywdzenia interesariuszy 

spółki. Po sprawie Polbud luka prawna w przedmiotowym zakresie będzie uderzała przede 

wszystkim we wskazaną grupę podmiotów najbardziej zagrożonych oportunistycznym 

zachowaniem ze strony osób podejmujących decyzje w spółce. 

3.4. Uprawnienie spółki do osiedlenia się w kraju innym niż kraj inkorporacji 

Artykuł 49 TFUE przewiduje wyraźnie w swojej treści uprawnienie do tworzenia 

agencji, oddziałów lub spółek zależnych574 w państwie członkowskim innym niż miejsce 

inkorporacji spółki. Jak pokażą sprawy omówione poniżej, jednoznaczna redakcja przepisów 

traktatu nie wpłynęła na pewność sytuacji prawnej spółek w Europie w zakresie wtórnej 

swobody przedsiębiorczości. Główną przyczyną tego była silna tendencja państw 

członkowskich do ograniczania mobilności w odniesieniu do spółek pozornie zagranicznych. 

3.4.1. Segers (79/85) 

Uprawnienie przedsiębiorców do zakładania spółek formalnie zagranicznych, czyli 

takich, które prowadzą działalność w państwie innym niż miejsce ich utworzenia, stało się 

przedmiotem rozważań TS już w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jedna  

z pierwszych tego typu spraw dotyczyła holenderskiego przedsiębiorcy D. Segersa, który 

działał jako broker w Holandii w ramach jednoosobowej działalności. W 1981 r. przedmiotowe 

przedsiębiorstwo zostało wniesione do angielskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

(ang. private company limited by shares). W tej ostatniej dyrektorem był D. Segers, który wraz 

ze swoją żoną był wyłącznym wspólnikiem spółki. W tym samym roku D. Segers zwrócił się 

do właściwego holenderskiego organu ubezpieczeń społecznych o wypłatę świadczenia 

chorobowego. Wniosek został oddalony z uwagi na to, że zgodnie z prawem holenderskim oraz 

jego ówczesną wykładnią dyrektor spółki zagranicznej, który posiadał samodzielnie lub  

z małżonkiem ponad 50% udziałów w spółce, nie był uprawniony do otrzymania tego rodzaju 

                                                 

573 Zob. A. Opalski, Europejskie…, s. 467; J. Napierała: Przeniesienie…, s. 424; K. Oplustil, Transgraniczne…, 

s. 122; A. Mucha, Transgraniczne…, s. 76. Szer. na temat ochrony wierzycieli w przypadku transgranicznych 

przekształceń zob. A. Mucha, Ochrona…, s. 113-147. 
574 W polskiej wersji językowej pada określenie „filia”, które jest błędne (zapewne jest to proste tłumaczenie  

z francuskiego – filiale), gdyż oznacza w istocie każdą formę przedstawicielstwa spółki. W wersji niemieckiej 

(TochtergeselIschaften) oraz angielskiej (subsidiaries) mowa jest natomiast o spółkach zależnych (córkach).  

Zob. opinia Rzecznika Generalnego A. La Pergoli w sprawie Centros, C-212/97, par. 25. 
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świadczenia z uwagi na niepozostawanie w stosunku pracy. Świadczenie to przysługiwałoby 

jednak, gdyby spółka zarządzana przez D. Segersa była zarejestrowana w Holandii. 

Przedstawiony stan faktyczny zrodził wątpliwości Naczelnej Komisji Odwoławczej 

(hol. Centrale Raad van Beroep),575 która o ich rozstrzygnięcie zwróciła się do TS. Wątpliwości 

te odnosiły się do zgodności ze swobodą przedsiębiorczości różnego traktowania dyrektorów 

spółki w zakresie uprawnień do uzyskania świadczeń socjalnych w zależności od tego,  

w którym państwie kierowana przez nich spółka została utworzona. Jednocześnie pod rozwagę 

TS poddana została kwestia tego, jaki wpływ na odpowiedź ma okoliczność, że spółka 

prowadzi swoją działalność w innym państwie członkowskim niż to, w którym została 

inkorporowana. 

W swojej opinii Rzecznik Generalny M. Darmon podkreślił, że odmienne traktowanie 

ze względu na miejsce rejestracji spółki ma charakter dyskryminujący.576 Ponadto rozwiązanie 

przyjęte w prawie holenderskim zniechęca przedsiębiorców do zakładania spółek za granicą  

i pełnienia w nich funkcji zarządczych, a więc korzystania ze swobody przedsiębiorczości.577 

W przedmiocie zarzutu organów holenderskich dotyczącego założenia spółki tylko w celu 

ominięcia wymogów prawa holenderskiego Rzecznik Generalny zauważył, że do istoty 

swobody osiedlania się spółek należy możliwość wyboru ustroju prawnego, który najlepiej 

odpowiada potrzebom gospodarczym danego podmiotu.578 

Treść uzasadnienia wyroku TS z 10.07.1986 r. pokrywa się w zasadniczej mierze  

z opinią M. Darmon. Trybunał zaznaczył, że spółka chcąca wykonywać działalność 

gospodarczą na terenie innego państwa członkowskiego powinna być traktowana tak samo, jak 

spółki utworzone w państwie przyjmującym. Uwaga ta tyczy się również członków organów 

kierowniczych oraz pracowników spółki, co oznacza, że zróżnicowanie reguł przyznawania 

świadczeń socjalnych może powodować naruszenie swobody przedsiębiorczości.579 Ponadto 

fakt prowadzenia całkowitej działalności poza państwem założenia spółki nie stanowi 

samodzielnej przeszkody do powołania się na przepisy traktowe, gdyż prawo unijne nie 

przewiduje żadnych wymogów w tym zakresie.580 

Sprawa Segers była pierwszym sygnałem potwierdzającym możliwość wyboru przez 

przedsiębiorców państw członkowskich formy prawnej prowadzonej działalności. Stan 

                                                 

575 Jest to organ sądowniczy ostatniej instancji rozpatrujący spory z zakresu ubezpieczeń społecznych w Holandii.  
576 Opinia Rzecznika Generalnego M. Darmon w sprawie Segers, 79/85, par. 4. 
577 Ib., par. 4. 
578 Ib., par. 6. 
579 Wyrok w sprawie Segers, 79/85, par. 13-15. 
580 Ib., par. 16-17. 
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faktyczny dotyczył jednak wyłącznie uprawnień dyrektora, a nie bezpośrednio spółki, w której 

pełnił on tę funkcję. Stąd konieczne było wydanie kolejnych orzeczeń rozwiewających 

wątpliwości powstałe na gruncie funkcjonowania spółek formalnie zagranicznych. 

3.4.2. Centros (212/97) 

Istotnym momentem dla rozwoju mobilności spółek w UE było wydanie przez TS 

wyroku w sprawie Centros. Zgodnie z opisem stanu faktycznego jedyny dyrektor (członek 

organu zarządzającego) Centros ltd, angielskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  

w 1992 r. złożył wniosek o zarejestrowanie oddziału w Danii. Spółka ta nigdy nie prowadziła 

działalności na terenie Wielkiej Brytanii. Z perspektywy ówczesnego prawa duńskiego  

ta okoliczność miała istotne znaczenie.581 Zgodnie bowiem ze stanowiskiem organów duńskich, 

tego rodzaju zagraniczne spółki uznawane były za próbę obejścia krajowych przepisów 

dotyczących ochrony interesariuszy spółki (np. przewidujących obowiązek wniesienia 

wkładów o określonej wartości na kapitał zakładowy). Z tego względu wniosek spółki  

o zarejestrowanie oddziału na terenie Danii został oddalony. Sprawa dotarła do Sądu 

Najwyższego (duń. Højesteret), który zadał TS pytanie prejudycjalne o to, czy odmowa 

rejestracji oddziału spółki zagranicznej była uzasadniona z uwagi na zamiar ominięcia 

krajowych przepisów dotyczących zakładania spółki.582 

Rzecznik Generalny A. La Pergola rozpoczął swoją opinię od wskazania, że spółka, 

która prowadzi całą swoją działalność w ramach oddziału utworzonego w innym państwie 

członkowskim, korzysta z uprawnień wynikających wprost ze swobody przedsiębiorczości.583 

Wprowadzenie szczególnych wymogów (w zakresie dostosowania się do standardów 

właściwych dla spółek rodzimych) dla oddziałów zakładanych przez spółki zagraniczne, które 

nie mają zastosowania do oddziałów zakładanych przez spółki krajowe, jest działaniem 

bezpośrednio dyskryminującym ze względu na miejsce siedziby spółki.584 Interesująca jest 

również teza ferowana przez Rzecznika, że praktyka organów duńskich w istocie podważa 

prawo spółki zagranicznej do wyboru pomiędzy osiedleniem się w kraju przyjęcia w formie 

oddziału albo spółki zależnej.585 Rzecznik odrzucił jednocześnie argumentację rządu 

                                                 

581 Zob. wyr. w sprawie Centros, C-212/97, par. 15. 
582 Warto wspomnieć, że w czasie, w którym toczyła się już sprawa Centros przed TS niemiecki sąd apelacyjny 

(Bayerisches Oberstes Landesgericht, NZG 936, 1998) odmówił 26.8.1998 r. założenia podobnej do Centros ltd 

formalnie zagranicznej spółki z Wielkiej Brytanii powołując się na sprawę Daily Mail. Zob. M. Gelter, Centros…, 

s. 321-22. 
583 Zob. opinia Rzecznika Generalnego A. La Pergola w sprawie Centros, C-212/97, par. 13. 
584 Ib., par. 16. 
585 Ib., par. 16. Założenie spółki zależnej w istocie prowadzi do spełnienia standardów duńskiego prawa spółek.  

 



132 

duńskiego, który sugerował, że skorzystanie z wtórnej swobody przedsiębiorczości wymaga, 

aby spółka prowadziła w państwie założenia rzeczywistą działalność gospodarczą. W ocenie 

Rzecznika przyjęcie takiego stanowiska prowadziłoby w istocie do wprowadzenia 

dodatkowego wymogu, który nie wynika z przepisów o rzeczonej swobodzie.586 Wystarczające 

dla możliwości powołania się przez spółkę na przepisy traktatu było bowiem inkorporowanie 

się oraz posiadanie siedziby rejestrowej w Wielkiej Brytanii.587 Przynajmniej z perspektywy 

innych państw, chociaż Rzecznik Generalny zdaje się sugerować, że dotyczy to również 

państwa inkorporacji spółki,588 nieuprawnione jest badanie, czy spółka podjęła w kraju 

osiedlenia jakąkolwiek realną działalność gospodarczą.589 A. La Pergola nie podzielił zdania 

duńskiego rządu o nadużyciu prawa (fr. fraude à la loi) przez wspólników spółki. W jego ocenie 

działania wspólników spółki wynikają wprost z przepisów Traktatu, a zatem nie mogą stanowić 

jego nadużycia na gruncie wewnętrznej teorii nadużycia prawa podmiotowego.590 Umożliwiają 

one bowiem na wspólnym rynku wybór prawa najbardziej odpowiadającego potrzebom danej 

działalności gospodarczej. Stan ten przyczynia się jednocześnie do rozwoju prawa spółek  

w Europie poprzez poddanie „swobodnej grze” (wł. libero gioco) mechanizmów konkurencji 

w relacjach pomiędzy państwami członkowskimi.591 Regulacje duńskie nakazujące stosowanie 

wobec podmiotów zagranicznych krajowych przepisów określających standard ochrony 

interesariuszy spółki godzą w zasadę wzajemnego uznania określoną na gruncie sprawy  

Cassis de Dijon,592 która powinna mutatis mutandis znaleźć zastosowanie do problematyki 

mobilności spółek w Europie.593 Ostatecznie Rzecznik Generalny zauważył, że środki 

przewidziane w prawie duńskim nie dają się usprawiedliwić, a to z tej przyczyny,  

że wystarczające dla ochrony między innymi wierzycieli spółki są obowiązki informacyjne 

oddziału określone ówcześnie w przepisach art. 1-6 jedenastej dyrektyw prawa spółek.594   

W wyroku z 9.03.1999 r. TS stwierdził na wstępie, że brak podjęcia przez spółkę 

angielską działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii nie powoduje, że sprawa nie ma 

charakteru unijnego. W konsekwencji sprawy tej nie należy kwalifikować jako wewnętrznej  

                                                 

586 Ib., par. 18. 
587 Ib., par. 18. 
588 Ib., par. 20.  
589 Ib., par. 18. 
590 Zob. rozdz. V.2.5.3. powyżej. 
591 Ib., par. 20. 
592 Zob. wyr. w sprawie Cassis de Dijon, 120/78, par. 14 i 15. 
593 Opinia Rzecznika Generalnego A. La Pergola w sprawie Centros, C-212/97, par. 20.  
594 Ib., par. 21. 
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z duńskiej perspektywy.595 Trzeba również rozróżnić kwestię tego, czy spółka może powołać 

się na przepisy unijne, od możliwości usprawiedliwienia środków podjętych przez państwo 

członkowskie, które ograniczają wykonywanie uprawnień o charakterze unijnym.596 Spełnienie 

przez spółkę podstawowych warunków określonych w art. 54 TFUE, a więc uczynienie zadość 

krajowym normom odnoszącym się do utworzenia spółki, umożliwia spółce założenie oddziału 

w każdym innym państwie członkowskim.597 Z tego powodu nie można doszukiwać się 

nadużycia w działaniu polegającym na wyborze prawa właściwego dla utworzenia  

i funkcjonowania spółki w jednym państwie członkowskim w celu wykonywania w całości 

działalności gospodarczej w innym państwie598 – miejscu założenia oddziału.599 Ponadto 

konieczność uzupełnienia majątku spółki do wysokości równej minimalnej wartości kapitału 

spółki w prawie duńskim jest środkiem nieproporcjonalnym w stosunku do celu w postaci 

ochrony wierzycieli zagranicznej spółki, takiej jak Centros ltd, przed jej upadłością 

spowodowaną niedokapitalizowaniem spółki. Zdaniem TS regulacje duńskie tylko pozornie 

zmierzają do zabezpieczenia interesów wierzycieli, gdyż nie ograniczają spółkom 

zagranicznym prowadzącym w kraju założenia rzeczywistą działalność gospodarczą 

uprawnienia do zakładania oddziału.600 Trybunał ostatecznie nie wykluczył jednak możliwości 

wprowadzenia przez państwo członkowskie środków realnie służących przeciwdziałaniu aktom 

fraudacyjnym wobec, między innymi, wierzycieli spółki formalnie zagranicznej.601 

Wyrok w sprawie Centros uważany jest za przełomowy,602 co z pewnością w dużej 

mierze wynika z faktu, że był on pierwszym po omówionej wcześniej sprawie Daily Mail. 

Odmienne podejście do kwestii mobilności spółek wzbudziło liczne komentarze i próby 

wyjaśnienia różnić pomiędzy tymi orzeczeniami.603 Niezależnie od tej debaty warto zauważyć, 

                                                 

595 Zob. wyr. w sprawie Centros, C-212/97, par. 17. 
596 Ib., par. 18. 
597 Ib., par. 19-21. Por. A. Looijestijn-Clearie, Centros…, s. 630-632. 
598 Zob. D.A. Verse, Niederlassungsfreiheit und grenzüberschreitende Sitzverlegung –Zwischenbilanz nach  

„National Grid Indus“ und „Vale“, ZEuP 21/2013, s. 473. 
599 Ib., par. 27. 
600 Ib., par. 36. 
601 Ib., par. 38. 
602 Zob. A. Looijestijn-Clearie, Centros…, s. 634. Wyrok w sprawie Centros czasami porównywany jest do tego, 

czym dla swobody przepływu towarów był wyr. TS w sprawie Cassis de Dijon (Rewe-Zentral AG, 120/78),  

w którym, mówiąc ogólnie, TS stwierdził, że towary wprowadzone legalnie do obrotu w jednym państwie powinny 

być co do zasady dopuszcozne na rynki innych państw członkowskich; zob. F. J. Garcimartín Alférez, La sentencia 

"centros": una visión a través de los comentarios, Revista Jurídica 4/2001, s. 169; Zob. S. Lombardo, 

Regulatory…, s. 33. 
603 Zob. W.H. Roth, Case note on Centros, CMLRev. 1/2000, s. 154; K. Heine, W. Kerber, European Corporate 

Laws, Regulatory Competition and Path Dependence, European Journal of Law and Economics 1/2002, s. 50;  

P. Behrens, International Company Law in view of the Centros Decision of the ECJ, EBOR 1/2000, s. 125-146; 
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że w istocie Centros jest w dużej mierze powtórzeniem głównych tez, które pojawiły się już  

w sprawie Segers. W szczególności tyczy się to możliwości prowadzenia przez spółkę 

formalnie zagraniczną całej działalności na terenie innego państwa członkowskiego. 

Równocześnie w zakresie dopuszczalności środków ochrony krajowych interesariuszy  

Centros pozostawił carte blanche, która została uzupełniona dopiero w następnych 

orzeczeniach604 składających się na „triadę wyroków państwa przyjęcia”: Centros, Überseering 

oraz Inspire Art.605 

3.4.3. Überseering (C-208/00) 

Niedługo po wyroku Centros pod ocenę TS poddane zostało zagadnienie ograniczenia 

przez przyjmujące państwo członkowskie swobody przedsiębiorczości wobec spółki 

przenoszącej tam siedzibę zarządu, zaistniałe w sprawie holenderskiej spółki Überseering BV. 

606 Zasadniczy przedmiot działalności tej spółki założonej w 1990 r. w Amsterdamie związany 

był z kompleksem hotelowym położonym w Düsseldorfie (Niemcy). Tam również  

po 1.01.1995 r. znajdowało się miejsce podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących 

spółki. Jeszcze w 1992 r. spółka zawarła umowę z Nordic Construction Company 

Baumanagement GmbH, na mocy której ta ostania miała wykonać remont budynków 

należących do Überseering BV. Z racji nienależytego wykonania umowy Überseering BV 

wniosło powództwo o wypłatę odszkodowania. Pozwana w toku procesu podniosła zarzut 

braku zdolności procesowej spółki powodowej, która to zdolność, z racji przeniesienia siedziby 

zarządu do Niemiec, regulowana była przez niemieckie prawo spółek. Z uwagi na niespełnienie 

wymogów przewidzianych dla powstania i funkcjonowania spółki Überseering BV w świetle 

prawa niemieckiego, nie miała ona bowiem podmiotowości prawnej niezbędnej do wniesienia 

powództwa.607  

                                                 

W.G. Ringe, Sparking Regulatory Competition in European Company Law: The Impact of the Centros Line of 

Case Law and its Concept of ‘Abuse of Law’ w: Prohibition of Abuse of Law: A New Principle of EU Law?, R. de 

la Feria and S. Vogenauer (red.), Oksford 2011, s. 107-125; 
604 Podobnie J. Borg-Barthet, The Governing…, s. 117.  
605 Niedługo po wyroku w sprawie Centros Dania przyjęła przepisy chroniące krajowych interesariuszy przed 

spółkami pseudozagranicznymi. Były one analogiczne do tych, jakie stosowała Holandia, a które zostały 

zakwestionowane właśnie w wyroku w sprawie Inspire Art. Zob. rozdz. V.3.4.4. poniżej. Na temat reformy prawa 

duńskiego w tym czasie zob. S.F. Hansen, From C 212 to L 212 - Centros Revisited, EBOR 1/2001, s. 149 i n. 
606 Besloten Vennootschap met beperkte aansprakslijkheid, holenderski odpowiednik spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 
607 Co interesujące, sąd w Düsseldorfie (Landgericht Düsseldorf) nie miał takich obiekcji w sytuacji, w której 

Überseering BV był spółką pozwaną. Zob. opinia Rzecznika Generalnego D. Ruiz-Jarabo Colomer w sprawie 

Überseering (C-208/00), par. 46, przypis 26. 
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Pytania zadane TS przez niemiecki Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof) sprowadzały 

problem zaistniały w sprawie do kwestii kolizyjnoprawnej, a mianowicie do tego, czy prawo 

właściwe dla spółki może być wyznaczane przez łącznik miejsca siedziby zarządu spółki.  

W tym kontekście Rzecznik Generalny D. Ruiz-Jarabo Colomer zauważył, że wobec braku 

stosownych przepisów w prawie wtórnym UE, zagadnienie norm wyznaczających prawo 

właściwe dla spółek, jak i kwestia transgranicznego przeniesienia siedziby spółki pozostają  

w gestii państw członkowskich.608 Powyższe nie oznacza jednak, że wskazany obszar nie 

podlega ocenie z perspektywy prawa unijnego, w szczególności w sytuacji, w której 

zastosowanie norm prawa krajowego ubezskuteczniłoby realizację uprawnień przyznanych  

w traktatach.609 Z tych powodów w dalszej części opinii Rzecznik Generalny rozważył, w jakim 

zakresie prawo unijne sprzeciwia się regulacjom odmawiającym uznania osobowości prawnej 

spółki, której siedziba zarządu znajduje się w państwie innym niż miejsce jej inkorporacji.610 

Tego rodzaju przepisy stanowią „istotne ograniczenie” (hiszp. inmenso obstáculo) swobody 

przedsiębiorczości,611 niedające się usprawiedliwić z uwagi na niespełnienie wymogu 

odpowiedniości zastosowanego środka do założonego celu. Tym celem miała być ochrona 

interesariuszy spółki.612 Zdaniem Rzecznika Generalnego w sprawie Überseering BV nie 

sposób jednak wskazać podmiotów, które mogłyby zyskać na skutek zastosowania teorii 

siedziby rzeczywistej (zarządu).613 Dodatkowo rzecznik podniósł argument, że brak uznania 

osobowości prawnej spółki zagranicznej pozbawiałby spółkę prawa do sądu wynikającego  

z art. 6(1) EKPC oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.614 

Trybunał Sprawiedliwości, podobnie jak Rzecznik Generalny, także zinterpretował 

pierwsze pytanie niemieckiego sądu jako odnoszące się do zgodności z prawem unijnym 

pozbawienia osobowości prawnej spółki przenoszącej siedzibę zarządu z państwa inkorporacji 

do innego państwa członkowskiego. Już na wstępie TS podkreślił, że przepisy państwa 

członkowskiego nowej siedziby zarządu spółki nie są wyłączone spod oceny Trybunału.615  

Co istotne, niezbędnym warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z art. 49 TFUE 

przez spółki, które spełniły wymagania określone w art. 54 TFUE, jest ich uznanie przez 

                                                 

608 Ib., par. 39. 
609 Ib., par. 43. 
610 Ib., par. 44. 
611 Ib., par. 56. 
612 Ib., par. 50. 
613 Ib., par. 53-54. 
614 Ib., par. 57-59. 
615 Zob. wyr. w sprawie Überseering, C-208/00), par. 52 i 73. 
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państwa członkowskie.616 Stąd zasada wzajemnego uznania jest pochodną obowiązywania 

swobody przedsiębiorczości na gruncie traktatowym.617 Trybunał uznał również, że wykładnia 

prawa unijnego dokonana w sprawie Daily Mail, umożliwiająca państwu członkowskiemu 

ograniczenie przeniesienia siedziby zarządu spółki za granicę, nie ma zastosowania do oceny 

środków przejętych przez państwo członkowskie, do którego spółka przeniosła siedzibę.618  

Z perspektywy sprawy Daily Mail kluczowe pozostaje to, czy spółka na skutek podjętych 

działań nie utraciła osobowości prawnej na mocy prawa państwa inkorporacji.619 Jeżeli do tego 

nie doszło, to brak uznania spółki przez państwo przyjmujące stanowi ograniczenie swobody 

przedsiębiorczości.620 Jest ono równoznaczne z negacją tej swobody i w konsekwencji 

niemożliwe do uzasadnienia.621 

Podstawową konsekwencją wyroku w sprawie Überseering było uniemożliwienie 

państwom innym niż te, w których spółka została założona, stosowania znanej na gruncie 

kolizyjnoprawnym teorii siedziby rzeczywistej. W rezultacie orzeczenie to stało się istotnym 

asumptem dla zmniejszenia znaczenia wskazanej teorii w państwach członkowskich UE.622 

Warto jeszcze odnieść się do argumentu podniesionego przez Rzecznika Generalnego, który 

wskazał, że pozbawienie spółki osobowości prawnej na etapie procesu sądowego godziło  

w podstawowe prawa człowieka (prawo do sądu; ochrona własności).623 Chociaż argument ten 

nie został przywołany przez TS, to jednak nie sposób pominąć faktu, że postanowienia prawa 

unijnego powinny być interpretowane w zgodzie ze standardami wyznaczonymi przez 

podstawowe prawa i wolności.624 Z tej perspektywy trudno wyjaśnić rozróżnienie pomiędzy 

sprawą Daily Mail oraz Überseering. W obu sprawach spółka już po ustanowieniu jej na 

gruncie prawa miejsca utworzenia została zagrożona pozbawieniem jej zdolności do 

dochodzenia swoich praw. Stąd w obu przypadkach uprawnienia państw członkowskich 

powinny zostać ograniczone co najmniej poprzez wyłączenie kompetencji do pozbawienia 

spółki osobowości prawnej przy wykorzystaniu jakichkolwiek mechanizmów prawnych, w tym 

tych o charakterze kolizyjnym. 

                                                 

616 Ib., par. 59. 
617 Ib., par. 60. 
618 Ib., par. 71-72. 
619 Ib., par. 80. 
620 Ib., par. 82. 
621 Ib., par. 93. P. Kindler, w: Münchener…, s. 1624, nb. 121. 
622 Zob. G. Gorczyński, Kolizyjna ocena spółek i osób prawnych w świetle prawa wspólnotowego, EPS 11/2009, 

s. 14 i wskazana tam literatura. 
623 Opinia Rzecznika Generalnego D. Ruiz-Jarabo Colomer w sprawie Überseering, C-208/00, par. 57-59. 
624 Zob. C. Barnard, The Substantive…, s. 195, na przykładzie swobody przepływu towarów. 
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3.4.4. Inspire Art (C-167/01) 

Problem rejestracji oddziałów należących do pseudozagranicznych spółek ujawnił się 

ponownie w sprawie Inspire Art ltd. Spółka ta została założona w 2000 r. w Anglii, przy czym 

działalność spółki oraz zarząd nad nią miały być prowadzone na terenie Holandii. Zgodnie  

z obowiązującym wówczas prawem tego ostatniego państwa, oddział wskazanej spółki 

podlegał rejestracji jako „spółka formalnie zagraniczna” (hol. formeel buitenlandse 

vennootschap).625 Taka kwalifikacja wiązała się przede wszystkim z powinnością wniesienia 

przez wspólników wkładów o minimalnej wartości równej tej, obowiązującej wspólników 

holenderskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.626 W razie niedopełnienia tego 

obowiązku osobom uprawnionym do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki627 groziła 

sankcja w postaci osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.628 

Sprawę Inspire Art wyróżniał od sprawy od Centros fakt, że regulacje holenderskie 

nie wykluczały rejestracji oddziału spółki formalnie zagranicznej. Zdaniem Rzecznika 

Generalnego S. Albera problemem, przed którym stanął TS, była kwestia dopuszczalności 

wymuszenia przez państwo członkowskie na spółce formalnie zagranicznej stosowania 

niektórych przepisów rodzimego prawa, w szczególności tych mających w założeniu zapewnić 

ochronę wierzycieli.629 Podstawowy argument podniesiony przez Rzecznika przeciwko 

zgodności ówczesnych regulacji holenderskich z prawem unijnym dotyczył pozbawienia 

uczestników jednolitego rynku możliwości wyboru prawa najbardziej odpowiadającego ich 

potrzebom.630 Wymuszenie stosowania do spółek formalnie zagranicznych regulacji 

holenderskich, w zakresie wymogu minimalnego kapitału zakładowego spółki oraz 

odpowiedzialności członków zarządu spółki, prowadzi do częściowej odmowy uznania spółki 

powstałej na gruncie prawa obcego (niem. unvollständige Anerkennung der Regeln des 

Gründungsstaats).631 Równocześnie, co wynika z orzeczenia w sprawie Centros, powołanie się 

                                                 

625 Zob. art. 1-5 ustawy z 17.12.1997 r. o spółkach formalnie zagranicznych (Wet op de formeel buitenlandse 

vennootschappen – WFBV), Staatsblad 1997, 697. 
626 Artykuł 4(1) WFBV. Nie dotyczyło to spółek akcyjnych w rozumieniu drugiej dyrektywy prawa spółek.  
627 Zgodnie z art. 7 WFBV przepisy dotyczące dyrektorów spółki miały odpowiednie zastosowanie do osób 

faktycznie sprawujących zarząd nas spółką (de facto dyrektor). 
628 Artykuł 4(4) WFBV. 
629 Zob. opinia Rzecznika Generalnego S. Albera w sprawie Inspire Art, C-167/01, par. 78. Rząd Holandii zwrócił 

uwagę w postępowaniu przed TS, że wprowadzenie ustawy o spółkach formalnie zagranicznych wynikało  

z zaistnienia przypadków zakładania spółek w „rajach” (jurysdykcjach) prawa korporacyjnego (np. Anglia lub 

amerykański stan Delaware), co istotnie zwiększało ryzyko po stronie wierzycieli krajowych i kończyło się często 

niewypłacalnością tych spółek. Ib., par. 98. 
630 Ib., par. 97-100. 
631 Ib., par. 99. 
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na swobodę przedsiębiorczości w przypadku zakładania oddziału w innym państwie 

członkowskim nie jest uzależnione od prowadzenia działalności gospodarczej w kraju 

założenia. Całkowite skupienie  działalności w kraju założenia oddziału nie wymusza zaś na 

spółce, zgodnie z wyrokiem w sprawie Überseering, konieczności reinkorporacji w państwie 

swojej podstawowej działalności.632 Chociaż zdaniem Rzecznika Generalnego już sam fakt,  

że regulacje holenderskie w sposób bardziej rygorystyczny podchodzą do odpowiedzialności 

członków organów zarządczych spółek zagranicznych niż krajowych, wystarczy do uznania 

tych przepisów za niezgodne z prawem UE z uwagi na charakter dyskryminujący,633 również 

ich nieproporcjonalność do założonych celów prowadzi do analogicznych wniosków. 

Przyczyną kwalifikacji spółki jako formalnie zagranicznej była okoliczność, że spółka nie 

prowadziła żadnej działalności za granicą. Nie wpływa to jednak samo w sobie na wypłacalność 

spółki, a w konsekwencji przyjąć trzeba, że środek zastosowany przez ustawodawcę 

holenderskiego nie przystaje do założonego celu.634 Przedmiotowe przepisy nie są także 

niezbędne. Wystarczająca dla poinformowania rynku o pochodzeniu spółki jest jej firma, która 

wskazuje na zagraniczną formę prawną. Również za zbyt szerokie zdaniem Rzecznika 

Generalnego należało uznać określenie odpowiedzialności członków zarządu, którzy nie 

powinni ponosić nieograniczonej odpowiedzialności za niewniesienie wkładu lub utratę 

wartości majątku spółki poniżej ustawowego minimum.635 

Wyrok w sprawie Inspire Art zapadł 30.09.2003 r. Trybunał rozpoczął zasadnicze 

rozważania od analizy obowiązków informacyjnych nałożonych na spółki formalnie 

zagraniczne. TS zaznaczył, że wskazana w tamtym czasie w jedenastej dyrektywie prawa 

spółek636 lista danych wymaganych od spółek zamierzających założyć oddział ma charakter 

wyczerpujący (standard maksymalny).637 Stąd jej rozszerzenie na gruncie ówczesnego prawa 

holenderskiego było niezgodne z prawem unijnym.638 Ponadto TS zwrócił uwagę, że sankcja 

                                                 

632 Ib., par. 103. W ten sposób Rzecznik Generalny odrzucił również argument m.in. Niemiec i Holandii,  

że krajowe przepisy prawa prywatnego międzynarodowego (zarówno państw pochodzenia spółki, jak i państwa 

przyjmującego) wyznaczające prawo właściwe dla spółek pozostają poza oceną prawa unijnego. Ib., par. 41.  

Wskazane państwa twierdziły, że przepisy holenderskie dotyczące spółek formalnie zagranicznych wywierały taki 

sam skutek jak normy kolizyjne, gdyż ich zastosowanie zależało od posiadania przez spółkę głównego centrum 

gospodarczego (siedziby rzeczywistej) na terenie Holandii. Ib., par. 41. 
633 Ib., par. 137. Jest to o tyle istotne, gdyż rząd holenderski twierdził, że nie można mówić w sprawie  

o dyskryminacji, gdyż przepisy nałożone na spółki formalnie zagraniczne są domyślnie stosowane wobec spółek 

krajowych. Ib., par. 33. 
634 Ib., par. 141-146. 
635 Ib., par. 153. 
636 Obecnie art. 30 dyrektywy prawa spółek. 
637 Zob. J. Napierała, Przedmiot działalności spółki zagranicznej i jej oddziału, PPH 12/2006,  s. 7. 
638 Zob. wyr. w sprawie Inspire Art, C-167/01, par. 67-72. 
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określona w prawie krajowym za naruszenie obowiązków wynikających z rzeczonej dyrektywy 

nie może prowadzić do dyskryminacji spółek zagranicznych.639 

W części dotyczącej obowiązku wniesienia kapitału do spółki oraz odpowiedzialności 

dyrektorów spółki TS podniósł, że przymus dostosowania się przez spółkę zagraniczną  

do niektórych wymogów państwa założenia oddziału stanowi ograniczenie swobody 

przedsiębiorczości.640 Trybunał zawęził przy tym wyjaśnienie przedmiotowej kwestii do 

wskazania, że w sprawie nie ma zastosowania reguła określona w sprawie Daily Mail, gdyż 

ocena zgodności przepisów krajowych z prawem unijnym nie jest dokonywana z perspektywy 

państwa – miejsca inkorporacji spółki.641 Ograniczenie to równocześnie nie spełnia wymogu 

proporcjonalności, gdyż zdaniem TS ochrona wierzycieli jest zapewniona w wystarczającym 

stopniu poprzez informację o zagranicznym pochodzeniu spółki w ramach jej firmy.642 

Wyrok Inspire Art stanowił wyjaśnienie podnoszonych po sprawie Centros 

wątpliwości w przedmiocie środków ochrony krajowych interesariuszy spółki.643 Twierdzono 

bowiem, że Centros nie stoi na przeszkodzie stosowaniu środków protekcjonistycznych, które 

nie zakazują założenia oddziału spółce formalnie zagranicznej.644 W szczególności za takie 

uznawano przepisy wymuszające swoje zastosowanie (ang. outreach statute; long arm 

statute),645 czyli „nakładanie” krajowego standardu funkcjonowania spółek na zagraniczne 

korporacje. Choć przepisy te formalnie nie powodują pozbawienia spółki osobowości prawnej 

i nie zabraniają jej działania na obszarze danego państwa, w istocie pozbawiają spółkę przewagi 

wynikającej z bardziej liberalnego ustroju wewnętrznego, jak również często zmniejszonej 

odpowiedzialności wobec podmiotów zewnętrznych. Środki te co do zasady nie mają 

charakteru dyskryminującego ze względu na pochodzenie spółki, gdyż jedynie „wyrównują 

szanse” spółek krajowych i zagranicznych. Trybunał w sprawie Inspire Art nie oparł jednak 

swojej argumentacji o zakaz dyskryminacji. Zastosował on test dostępu do rynku, a same środki 

                                                 

639 Ib., par. 59-64 
640 Ib., par. 101 i 104. 
641 Ib., par. 103. 
642 Ib., par. 135 i 141. Zob. J. Napierała, w: Prawo…, s. 66. 
643 Zob. G.H. Roth, Vorgaben…, s. 39. 
644 Zob. J. Borg-Barthet, The Governing…, s. 122. 
645 Long arm statute, czyli przepisy wymuszające swoje zastosowanie w przypadku spółek zagranicznych 

prowadzących swoją działalność w przeważającej mierze na terenie innego kraju (stanu); wywodzone z tzw. 

doktryny pseudo-foreign corporations. Zob. P. Paschalidis, Freedom…, t. 1.07; S. Rammeloo, Corporations  

in Private International Law, Oksford 2001, s. 24 z przywołaniem sprawy Western Airlines Inc. v Sobieski, 191 

Cal.App. 2d399, 12 Cal.Rprt 719 (1961), w której Sąd Apelacyjny stanu Kalifornia zadecydował o zastosowaniu 

niektórych przepisów prawa kalifornijskiego wobec spółki formalnie zagranicznej założonej w stanie Delaware. 

Zob. najbardziej znane przypadki takich przepisów w USA: art. 2115 kalifornijskiego kodeksu spółek (California 

Corporations Code) oraz § 1317–1320 prawa spółek Nowego Jorku (New York Business Corporation Law). 
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zastosowane przez Holandię uznał za ograniczające w sposób nieproporcjonalny swobodę 

przedsiębiorczości. Możliwość ochrony krajowych wierzycieli, pracowników lub 

akcjonariuszy mniejszościowych TS zredukował do ochrony poprzez informację (firma spółki), 

wskazując nadto na konieczność badania każdego przypadku indywidualnie pod kątem 

ewentualnego nadużycia ze strony spółki formalnie zagranicznej.646 

Stanowisko TS w sprawie Inspire Art pozostawia państwom członkowskim niewielki 

zakres swobody co do wprowadzania realnych środków ochrony ich obywateli przed spółkami 

pozornie zagranicznymi. Paradoksalnie zatem doktryna Daily Mail, która stanowiła o tym,  

że spółki są „tworami prawa krajowego”, pozwoliła na wypracowanie obowiązku uznania przez 

inne państwa członkowskie spółek założonych pod obcym prawem.  

3.4.5. Kornhaas (C-594/14) 

Kolejne pytania prejudycjalne w ramach problemu funkcjonowania spółek formalnie 

zagranicznych zostały zadane dopiero w 2014 r. przez niemiecki Federalny Trybunał 

Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof), którzy orzekał w sprawie S. Kornhaas v. T. Diethmar. 

Problem zaistniały w tym postępowaniu dotyczył możliwości zastosowania niektórych 

przepisów prawa niemieckiego związanych z odpowiedzialnością członków organów 

kierowniczych do spółki założonej w innym państwie członkowskim. W stanie faktycznym 

angielska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. private company limited by shares) 

została zarejestrowana w Cardiff, podczas gdy jej oddział oraz główna działalność (montaż 

systemów wentylacyjnych) była prowadzona na terenie Niemiec. Pod koniec 2006 r. spółka 

popadła w stan niewypłacalności – braku płynności (niem. Zahlungsunfähigkeit - § 17 InsO).647 

Pomimo tego dyrektor spółki S. Kornhaas nie złożyła wniosku o wszczęcie postępowania 

upadłościowego, a ponadto dokonywała płatności na rzecz niektórych wierzycieli spółki. 

Zgodnie z § 64 ust. 1 i 2 GmbHG (niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną 

odpowiedzialnością) w takiej sytuacji osoba zarządzająca spółką zobowiązana jest osobiście do 

zwrotu dokonanych płatności, o co wystąpił syndyk masy upadłościowej T. Diethmar. 

Pytania przesłane przez niemiecki sąd (Bundesgerichthof) do TS obejmowały dwa 

zagadnienia. Pierwsze związane było ze sposobem zakwalifikowania z perspektywy 

kolizyjnoprawnej roszczenia o zwrot dokonanych płatności po powstaniu stanu 

niewypłacalności spółki. Mówiąc konkretniej, pytanie zmierzało do uzyskania odpowiedzi, czy 

roszczenie tego rodzaju wchodzi w zakres statutu upadłościowego na podstawie art. 4 ust. 1 

                                                 

646 Zob. wyr. w sprawie Inspire Art, C-167/01, par. 105. 
647 Zob. W.G. Ringe, Kornhaas…, s. 271. 
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rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego, czy też prawnospółkowego.  

Od odpowiedzi zależała przy tym możliwość zastosowania w sprawie wyżej wymienionego  

§ 64 GmbHG. Drugie zagadnienie dotyczyło zaś zgodności dochodzenia takiego roszczenia  

z unijną swobodą przedsiębiorczości. 

W wyroku z 10.12.2015 r.648 Trybunał opowiedział się za zakwalifikowaniem 

roszczenia skierowanego wobec S. Kornhaas jako elementu lex fori concursus.649 Wniosek ten 

wynika pośrednio z treści art. 4 ust. 2 rozporządzenia 1346/2000, który stanowi, że między 

innymi przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego określane są na podstawie prawa 

państwa, w którym wszczęte zostało postępowanie upadłościowe. Przesłanki te zdaniem TS 

obejmują przyczyny wszczęcia postępowania, osoby zobowiązane do jego wszczęcia oraz 

sankcje za niedopełnienie tego obowiązku.650 W szczególności ten ostatni element w opinii TS 

ma służyć zachowaniu skuteczności i prawidłowego przebiegu krajowego postępowania 

upadłościowego, którego celem jest równomierne zaspokojenie żądań wierzycieli.651 Ponadto 

TS doszukał się w § 64 GmbHG środka analogicznego do przepisów określających zasady 

traktowania czynności podjętych przez upadłego z pokrzywdzeniem wierzycieli, które na mocy 

art. 4 ust. 2 lit. m) rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego 

podlegają lex fori concursus.  

W odpowiedzi na drugie pytanie TS odwołał się w pierwszej kolejności do orzeczeń 

w sprawach Überseering oraz Inspire Art, z których wywnioskował, że niezgodna z prawem 

unijnym jest odmowa uznania osobowości prawnej spółki zagranicznej, jak również 

wprowadzenie osobistej odpowiedzialności dyrektorów spółki zagranicznej w przypadku, gdy 

majątek nie osiągnie lub spadnie poniżej minimum zakładanego w ustawodawstwie krajowym 

w ramach instytucji kapitału zakładowego.652 W dalszej części uzasadnienia TS ograniczył się 

do stwierdzenia, że obowiązek zwrotu płatności dokonanych z naruszeniem § 64 GmbHG różni 

się istotnie od sytuacji, które miały miejsce w wymienionych orzeczeniach. Przede wszystkim 

stan faktyczny w sprawie Kornhaas nie dotyczy zdarzeń związanych z zakładaniem spółki,  

lecz wypłat dokonywanych na rzecz wierzycieli przez utworzony i funkcjonujący podmiot 

                                                 

648 Wyrok nie został poprzedzony opinią występującego w sprawie Rzecznika Generalnego M. Szpunara, z uwagi 

na uproszczony charakter postępowania.  
649 Zob. też dominująca część doktryny niemieckiej wskazana w: W-G. Ringe, Kornhaas…, s. 272. 
650 Wyrok w sprawie Konhaas, C-594/14, par. 19. 
651 Ib., par. 20. 
652 Ib., par. 23-24.  
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gospodarczy.653 Stąd w ocenie TS nie ma powodów dla uznania regulacji niemieckich  

za niezgodne z prawem unijnym.654 

W obszarze bezpośrednio związanym z mobilnością spółek orzeczenie w sprawie 

Kornhaas jest drugim po KA Finanz, które zostało wydane w składzie innym niż Wielkiej Izby, 

a co bardziej istotne, jedynym niepoprzedzonym opinią Rzecznika Generalnego. Jest to o tyle 

zaskakujące, że decyzja TS bardzo istotnie wpływa na zakres uprawnień państw członkowskich 

w zakresie ograniczenia swobody przedsiębiorczości oraz zdecydowanie wykracza poza 

kwestię zastosowania materialnych przepisów prawa upadłościowego do oceny 

odpowiedzialności członków organów zarządzających spółką formalnie zagraniczną.  

Z praktycznego punktu widzenia orzeczenie w sprawie Kornhaas ma znaczenie dla wszystkich 

spółek, które zostały założone na skutek orzeczenia Centros, a więc znacznej liczby podmiotów 

formalnie działających pod prawem angielskim, a wykonujących całą lub dominującą część 

swojej działalność na terenie Niemiec.655 Warto zatem szerzej, niż zrobił to TS, omówić 

problemy powstałe na gruncie analizowanej sprawy. 

Jak zauważa M. Szydło656, Kornhaas dotyka dwóch kwestii. Po pierwsze,  

orzeczenie rozstrzyga o przynależności do statutu upadłościowego roszczeń związanych  

z odpowiedzialnością członka organu zarządzającego spółki za działanie wbrew interesom 

wierzycieli, gdy spółka była w stanie niewypłacalności uzasadniającym złożenie wniosku o jej 

upadłość. Oznacza to, że przynależność danych przepisów do statutu upadłościowego nie 

zależy od ich zastosowania w trakcie postępowania upadłościowego, a konieczne jest jedynie 

wykazanie bezpośredniego związku z postępowaniem, który to związek określany jest przez 

kryterium funkcjonalności – skuteczności i spójności krajowego postępowania 

upadłościowego. Po drugie, TS dookreślił granice swobody przedsiębiorczości z perspektywy 

zastosowania krajowych przepisów do spółek inkorporowanych za granicą. 

Udzielając odpowiedzi na pierwsze pytanie TS starał się umożliwić państwom 

członkowskim wprowadzenie środków zapewniających efektywne ramy krajowych 

postępowań upadłościowych. Z pewnością reguła wyrażona w sprawie Kornhaas spełnia ten 

cel. Uznanie przepisów wyrażających sankcję cywilnoprawną za działania na przedpolu 

postępowania upadłościowego, przynależne do statutu lex fori concursus, stanowi potencjalnie 

                                                 

653 Ib., par. 27. 
654 Ib., par. 25-28. 
655 Zob. szer. w rozdz. IV.3.1. 
656 M. Szydło. Directors’ duties and liability in insolvency and the freedom of establishment of companies after 

Kornhaas, CMLRev. 6/2017, s. 1853. 
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istotny środek ochrony wierzycieli spółek zagranicznych pozostawiony państwom 

członkowskim, w którym spółki te faktycznie wykonują swoją działalność.657 Problematyczne 

okazuje się jednak normatywne uzasadnienie tego stanowiska przedstawione przez TS, który 

w toku wywodu posłużył się art. 4 ust. 2 rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania 

upadłościowego, określającym zakres statutu upadłościowego oraz obejmującym m.in. materię 

związaną z wszczęciem postępowania upadłościowego i reguły względnej bezskuteczności 

czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli. Przedmiotowe 

rozporządzenie odnosi się jednak przede wszystkim do kwestii kolizyjnoprawnych oraz 

uznawania orzeczeń,658 nie wprowadzając przepisów harmonizujących materialne prawo 

upadłościowe. W rezultacie argument o konieczności zapewnienia skuteczności przepisów  

o wszczęciu postępowania nie znajduje odzwierciedlenia w treści rozporządzenia w sprawie 

postępowania upadłościowego. Wystarczające oraz zgodne z treścią analizowanego aktu 

prawnego byłoby wskazanie, że przepisy odnoszące się do sankcji związanych ze złożeniem 

wniosku o wszczęcie właściwego postępowania upadłościowego pozostają w bezpośredniej 

relacji z regułami wszczęcia takiego postępowania, a więc wchodzą w zakres art. 4 ust. 2 

rzeczonego rozporządzenia.659 Jeszcze bardziej wątpliwe wydaje się wyrażenie, że 

rozpatrywane przepisy sankcjonujące działania członków zarządu spółki realizują cel w postaci 

przeciwdziałania potencjalnym uszczupleniom masy upadłości danej spółki, a więc 

odpowiadają przepisom dotyczącym „względnej bezskuteczności czynności prawnych 

dokonanych z pokrzywdzeniem ogółu wierzycieli”, która w myśl art. 4 ust. 2 lit. m) 

rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego podlega lex fori concursus”.660 

Stwierdzenie to, chociaż prima facie słuszne, nie wnosi żadnego wkładu w wyjaśnienie 

problemu zaistniałego w sprawie. Po pierwsze, środek zastosowany w prawie niemieckim 

dotyczył odpowiedzialności odszkodowawczej, a nie kwestii ważności lub skuteczności 

prawnej czynności dokonanych przez spółkę lub jej organy. Po drugie, cel w postaci 

przeciwdziałania uszczupleniom majątku spółki jest realizowany przez wiele innych 

przepisów, w tym stanowi jedną z podstaw prawa spółek. Wysoce wątpliwe byłoby jednak 

                                                 

657 Zob. J. Napierała, Lex fori concursus jako prawo właściwe dla roszczenia o zwrot płatności dokonanych przez 

dyrektora spółki zagranicznej w czasie niewypłacalności spółki – wykładnia art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 

1346/2000 w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.12.2015 r. w sprawie C-594/14 Kornhaas, EPS 9/2016,  

s. 47. 
658 Motyw 6 rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego. 
659 Odmiennie A. Wowerka, Prawo właściwe dla odpowiedzialności członków zarządu (zarządców) wobec spółki 

za wypłaty dokonane przez spółkę przed wszczęciem postępowania upadłościowego, ale po stwierdzeniu 

niewypłacalności spółki, obejmującej obowiązek zwrotu dokonanych płatności, GSP 4/2016, s. 36-37. 
660 Zob. wyr. w sprawie Kornhaas, C-594/14, par. 20. 
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uznawanie w sytuacji upadłości spółki wszystkich tego rodzaju środków za przynależne  

do statutu upadłościowego.   

Warto również zwrócić uwagę, że znaczenie § 64 ust. 2 zdanie pierwsze GmbHG 

wykracza poza zmotywowanie osób zarządzających spółką do złożenia wniosku o upadłość.  

W istocie ma on zapewnić sprawiedliwą (równą) dystrybucję majątku spółki pomiędzy 

wierzycieli. Co istotne, wskazany przez TS rezultat stanowi jedynie efekt uboczny, gdyż 

przepis ten przede wszystkim wprowadza sankcje za dokonywanie płatności w okresie 

wystąpienia stanu niewypłacalności.661 Nie odnosi się on do postępowania upadłościowego, ale 

do sposobu zarządu spółką w razie wystąpienia określonej złej sytuacji majątkowej lub 

finansowej. Teoretycznie więc, jeżeli członek zarządu nie dokona żadnej transakcji, to przepis 

ten nie znajdzie zastosowania. W praktyce jednak § 64 ust. 2 zdanie pierwsze GmbHG 

pozbawia de facto dyrektora spółki sprawowania efektywnego zarządu, pozostawiając mu tylko 

możliwość wykonania obowiązku wynikającego z § 64 ust. 1 GmbHG, a więc złożenia wniosku 

o upadłość. Trafnie przy tym W.G. Ringe zwraca uwagę, że § 64 ust. 2 zdanie pierwsze GmbHG 

stanowi przede wszystkim bodziec do zażegnania sytuacji popadnięcia przez spółkę w stan 

niewypłacalności.662 Z tej perspektywy przepis ten działa raczej jako standard należytej 

staranności w zakresie prowadzenia spraw majątkowych spółki.663   

Przedstawione uwagi pokazują, że kwestia charakteru § 64 ust. 2 zdanie pierwsze 

GmbHG jest bardziej złożona niż to przedstawił TS. W konsekwencji rozważania Trybunału, 

choć co do rezultatu prawidłowe, mogą wzbudzać pewne wątpliwości. Sprawa Kornhaas 

wynika z niejasności i różnic związanych z podziałem przepisów na te przynależne do prawa 

spółek oraz prawa upadłościowego. Statut personalny spółki formalnie zagranicznej ustalany 

jest na podstawie prawa państwa jej utworzenia.664 Temu podejściu należy przeciwstawić 

sposób określania statutu prawa upadłościowego w oparciu o siedzibę organu uprawnionego 

do wszczęcia postępowania upadłościowego, którego jurysdykcja wyznaczana jest według 

kryterium COMI (ang. centre of main interests). To ostatnie związane jest najczęściej  

                                                 

661 Podobnie S. Mock, Zur Qualifikation der insolvenzrechtlichen Gläubigerschutzinstrumente des 

Kapitalgesellschaftsrechts, IPRax 3/2016, s. 239-40. 
662 Inny argument podnoszony przez tego autora związany jest z założeniem, że § 64 ust. 2 zdanie pierwsze 

GmbHG może znaleźć zastosowanie również w przypadku braku wszczęcia postępowania upadłościowego, np.  

w razie nieuwzględnienia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec braku odpowiednich 

środków majątkowych, a więc może stanowić samodzielną podstawę roszczenia. Argument ten, jak zauważył 

zresztą TS w wyr. w sprawie H v. H.K., C‐295/13, par. 24, wydaje się być przesadnie formalistyczny. W.G Ringe, 

Kornhaas…, s. 273. 
663 W-G Ringe, Kornhaas…, s. 273 
664 Zob. wyr. w sprawie Überseering, C-208/00, omówiony powyżej (rozdz. V.3.4.3.). 
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z miejscem faktycznego wykonywania działalności przez spółkę. Konflikt łączników 

potęgowany jest dodatkowo przez różne podejście państw członkowskich do ochrony 

wierzycieli przed uszczuplaniem majątku spółki jeszcze przed formalnym wszczęciem 

postępowania upadłościowego. Zasadniczo można tu wyróżnić ochronę poprzez 

odpowiedzialność za niezłożenie wniosku w terminie przez zobowiązanych do tego 

funkcjonariuszy spółki oraz odpowiedzialność za dokonywanie transakcji z pokrzywdzeniem 

wierzycieli.665 Różnice w standardach ochrony w prawie materialnym zmuszają państwa 

członkowskie do poszukiwania metod umożliwiających stosowanie ich prawa krajowego  

w danej sprawie.666 W opozycji do tego stoi idea jednolitego rynku oraz jednolitego standardu 

swobody działania zapewnianego spółkom i zatrudnionym w niej menadżerom w oparciu  

o przepisy prawa państwa założenia spółki.667 Przedstawione problemy zdeterminowały 

podejście TS w sprawie Kornhaas. Sąd ten w sposób zachowawczy przesądził o wyższości 

interesów państw członkowskich, które są miejscem gospodarczego osiedlenia się spółek 

pozornie zagranicznych.668 

Fakt zakwalifikowania pod statut lex fori concursus przepisu dotyczącego 

odpowiedzialności członka zarządu za dokonywanie płatności w przypadku wystąpienia 

przesłanek do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego nie rozwiązywał 

jeszcze kwestii tego, czy analizowany środek nie prowadzi do ograniczenia swobód 

unijnych.669 Normy prawa upadłościowego nie korzystają bowiem z żadnego immunitetu,  

a rozporządzenie 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego ma na celu jedynie 

wskazanie prawa właściwego, a nie harmonizację tego prawa.670 W tej kwestii TS podniósł,  

że regulacje poddane kontroli dotyczą działalności spółki, a nie fazy jej powstania lub 

istnienia.671 Już sam ten argument zdaniem TS pozwalał na odstąpienie od dalszej kontroli  

i skorzystania z testu proporcjonalności. Przyjęcie tego poglądu oznaczałoby, że swoboda 

przedsiębiorczości nie dotyczy w ogóle regulacji związanych z działalnością spółki poza fazą 

                                                 

665 Zob. M. Szydło, Directors’…, s. 1858. 
666 Tak w odniesieniu do niemieckiej doktryny prawniczej A. Wowerka, Prawo…, s. 42. 
667 Podobnie z powołaniem się na zasadę jedności statutu personalnego spółki (zob. szer. na ten temat rozdz. VI.3) 

A. Wowerka. Zob. ib., s. 38-41. 
668 Warto zauważyć, że wyrok w sprawie Kornhaas ma też „drugi koniec”. Jeżeli spółka krajowa będzie miała 

swoje COMI w innym państwie, to nie znajdą do niej zastosowania krajowe standardy ochrony wierzycieli 

związane z upadłością spółki. Gwoli przykładu, przywołany tu § 64 ust. 2 GmbHG nie będzie stosowany do spółki 

niemieckiej działającej głównie na terenie Polski lub innego kraju. Tak też: P. Böcker, Gesellschaftsrecht oder 

Insolvenzrecht? Keine »Einheit der Rechtsordnung« im IPR, DZWiR 4/2016, s. 178. 
669 Trafnie jednak TS nie zważał na formalne zamieszczenie przepisów o odpowiedzialności członów zarządu  

w ramach ustawy prawnospółkowej. Tego rodzaju kwalifikacja przepisów przez państwo członkowskie nie ma  

tu większego znaczenia. Zob. Ib., s. 176. 
670 Ib., s. 1860. 
671 Wyrok w sprawie Konhaas, C-594/14, par. 28. 
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jej utworzenia. Stanowisko przedstawione przez TS należy podać krytyce, a to przede 

wszystkim z uwagi na niewłaściwe przyjęcie, że swoboda przedsiębiorczości sprowadza się 

wyłącznie do zakładania przedsiębiorstwa w innym państwie członkowskim.  

Zgodnie z treścią art. 49 w zw. z art. 54 TFUE swoboda przedsiębiorczości polega na 

podejmowaniu i wykonywania określonej działalności gospodarczej, a zatem już z literalnego 

brzmienia przepisów traktatu wywieść należy odmienny wniosek od tego przedstawionego 

przez TS w sprawie Kornhaas. Trybunał pominął również okoliczność, że sam członek zarządu, 

niezależnie od spółki, w której wykonuje swoją funkcję, może powołać się na swobodę 

przedsiębiorczości. Odwołanie się przez TS do wyroków w sprawach Überseering oraz Inspire 

Art oparte zostało na błędnej przesłance, że orzeczenia te zawierają pełną interpretację swobody 

przedsiębiorczości, podczas gdy są one ograniczone do interpretacji przepisów w zakresie,  

w jakim wymagał tego stan faktyczny wymienionych spraw. Z uwagi na to, że dotyczyły one 

istnienia spółki jako takiej oraz zakładania oddziału w państwie przyjęcia, to właśnie te kwestie 

zostały w nich poruszone. Należy się przy tym nie zgodzić z poglądem wyrażonym przez  

M. Szydłę, który zasugerował, że już w sprawie Inspire Art uwzględniony został podział na 

fazę założenia spółki i jej funkcjonowania.672 Po pierwsze, TS istotnie w swoich 

wcześniejszych orzeczeniach uwzględnił, obiter dictum, że poza przepisami dotyczącymi 

zakładania spółki i oddziałów istnieją w państwach członkowskich również inne regulacje 

dotyczące prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej. Nie rozwinął jednak tej 

myśli i trudno z niej wywodzić, że regulacje, które nie odnoszą się do utworzenia spółki nie 

podlegają ocenie z perspektywy swobody przedsiębiorczości. Wypowiedź TS w tym zakresie 

odnosiła się do kwestii wykorzystania instytucji nadużycia prawa unijnego. Zgodnie z nią 

założenie spółki w dowolnym państwie członkowskim jest wprost wymienione w art. 49 TFUE. 

W konsekwencji ominięcie przepisów innego państwa członkowskiego w przedmiocie 

zakładania spółki nie stanowi nadużycia prawa, czego nie można zawsze powiedzieć o omijaniu 

innych regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto nawet tak 

wyrażone stanowisko nie oznacza, że przepisy inne od stosowanych przy zakładaniu spółki nie 

podlegają nigdy kontroli ze strony prawa unijnego. Najlepszym tego przykładem jest właśnie 

sprawa Inspire Art, w której jeden z przepisów podlegających kontroli dotyczył 

                                                 

672 M. Szydło, Directors’…, s. 1862. W istocie stanowisko to zostało wyrażone w sprawie Centros, chodzi tu 

zapewne o par. 26 wyroku w sprawie Centros, C-212/97: „W odniesieniu do postępowania przed sądem krajowym 

należy zaznaczyć, że przepisy krajowe, których zastosowania zainteresowani usiłowali uniknąć, są przepisami 

regulującymi zakładanie spółek, a nie przepisami określającymi wykonywanie pewnych rodzajów działalności 

zawodowej”. W sprawie Inspire Art, C-167/01, w par. 121 przedstawione zostało stanowisko spółki Inspire Art, 

Rządu Wielkiej Brytanii i Komisji, a nie samego TS.  
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odpowiedzialności członków zarządu za obniżenie kapitału zakładowego poniżej ustawowego 

minimum w trakcie funkcjonowania spółki, nawet jeżeli wymóg ten był zachowany przy 

zakładaniu oddziału spółki formalnie zagranicznej (art. 4(4) WFBV). Omawiany przepis został 

uznany za niezgodny z prawem unijnym jako ograniczający swobodę przedsiębiorczości. 

Można założyć, że celem TS w sprawie Kornhaas było zdefiniowanie przestrzeni 

regulacji, która nie podlega kontroli na gruncie swobody przedsiębiorczości, a konkretnie 

rygorystycznego dla państw członkowskich testu proporcjonalności.673 Oparcie się w tym 

przypadku na podziale sytuacji na te dotyczące zakładania spółki oraz jej funkcjonowania 

dawałoby państwom członkowskim szerszą swobodę w określaniu reguł wykonywania 

działalności na ich terenie. Z drugiej strony takie rozwiązanie stwarzałoby istotne zagrożenie 

dla projektu jednolitego rynku europejskiego poprzez otwarcie możliwości tworzenia nowych 

barier dla przedsiębiorców. 

Osobliwość stanowiska wyrażonego przez TS w sprawie Kornhaas wyraża się 

również w różnych interpretacjach, które pojawiły się dotychczas w literaturze przedmiotu. 

Część autorów uznała, że TS swój pogląd oparł na konstrukcji zastosowanej w sprawie Keck674 

rozpoznanej z perspektywy swobody przepływu towarów,675 w której to regulacje dotyczące 

obrotu towarami podzielono na odnoszące się do samych produktów (ang. product 

requirement) oraz dotyczące ich sprzedaży, dystrybucji (ang. selling arrangements).676 

Zasadniczo tylko pierwsze z wymienionych regulacji podlegają kontroli na podstawie prawa 

unijnego.677 Tłumacząc to na język swobody przedsiębiorczości spółek wskazać należy, że za 

niezgodne z normami traktatowymi można byłoby uznać jedynie ograniczenia nałożone przez 

państwa członkowskie przyjęcia, które zostały wprowadzone na etapie i w związku osiedleniem 

się spółki na terytorium tego państwa.678 Regulacje związane z funkcjonowaniem spółki 

zagranicznej na terenie państwa przyjmującego uznane mogą być za niezgodne z prawem 

unijnym dopiero w przypadku, gdy mają charakter dyskryminujący bezpośrednio albo 

pośrednio poprzez utrudnienie wykonywania działalności w stopniu większym niż spółkom 

                                                 

673 W szczególności w bardzo restrykcyjnym kształcie dla regulacji krajowych jaki zaprezentował TS w sprawie 

Inspire Art. 
674 Por. w doktrynie polskiej przed wyrokiem w sprawie Kornhaas: M. Szydło, Krajowe…, s. 241-45; J. Napierała, 

w: Prawo…, s. 73. 
675 Zob. wyr. w sprawie Keck, C-267/91, par. 15-17.  
676 Zob. krytycznie W.G. Ringe, Kornhaas…, s. 275-277.  
677 Zob. przede wszystkim wyjątki od tej reguły w: C. Barnard, The Substantive…, s. 125-128. 
678 Zob. P. Kindler, Insolvenzrecht als Tätigkeitsausübungsregel, Die sachliche Reichweite der 

Niederlassungsfreiheit nach dem Kornhaas‐Urteil des EuGH, EuZW 4/2016, s. 138. 
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krajowym.679 Inni przedstawiciele doktryny wskazali, że Kornhaas nawiązuje do ograniczeń, 

które mają „zbyt pośredni” (ang. too indirect) lub niepewny (ang. too uncertain) wpływ  

na korzystanie ze swobody przedsiębiorczości.680 W realiach sprawy oznaczało to,  

że odpowiedzialność członka zarządu w przypadku upadłości spółki nie ma istotnego wpływu 

na decyzję o osiedleniu się spółki w danym kraju. Regulacje związane z upadłością spółki są 

na tyle bowiem odległe w czasie, że nie zniechęcają do podjęcia działalności w innym kraju 

członkowskim. 

Nie można zgodzić się z interpretacją wyroku Kornhaas wskazującą na dokonanie 

przez TS podziału w sposób analogiczny do sprawy Keck na zdarzenia związane z założeniem 

(istnieniem) i funkcjonowaniem spółki w państwie nowego osiedlenia się.681 Nie ulega 

wprawdzie wątpliwości, że część spraw związanych z funkcjonowaniem spółki na terenie 

przyjmującego państwa członkowskiego nie podlega ocenie z punktu widzenia prawa unijnego. 

Jeżeli możliwe jest nakreślenie takiego generalnego kryterium, to przebiegałoby ono na linii 

oddzielającej kwestie związane z istnieniem spółki, jej tworzeniem i relacjami ekonomicznymi 

w jakie wchodzi spółka, a obowiązkami związanymi z technicznymi aspektami 

funkcjonowania spółki oraz innymi niezwiązanymi z oferowaniem dóbr i usług na danym 

rynku. Zbliżony podział zasugerował C. Behme, który wyróżnił standardy kwalifikacyjne (ang. 

qualification standards) oraz warunki ramowe (ang. framework condition).682 Standard 

kwalifikacyjny dotyczy obowiązków, które musi spełnić spółka, aby inkorporować się i istnieć 

pod prawem danego państwa członkowskiego. Warunki ramowe nie zostały zaś w pełni jasno 

określone. Powołany autor tytułem przykładu wskazuje między innymi na obowiązek 

przynależności do organizacji samorządu gospodarczego czy też obowiązki informacyjne 

spółki.683 Do grupy warunków ramowych można byłoby zaliczyć nadto kwestie takie jak 

sposób (procedura) rejestracji spółki lub oddziału (np. wykorzystanie określonych formularzy, 

systemów komputerowych). Trudno uznać, aby wskazane kwestie, póki de facto nie 

uniemożliwiają spółce dostępu do rynku danego państwa członkowskiego, miałaby być 

przedmiotem oceny przez TS pod kątem chociażby testu proporcjonalności. Nadal jednak 

                                                 

679 Zob. J. Napierała, Lex fori…, s. 48. 
680 J. Armour, H. Fleischer, V.J. Knapp, M. Winner, Brexit and Corporate Citizenship, European Corporate 

Governance Institute (ECGI) - Law Working Paper 340/2017, s. 8. 
681 Podobnie krytycznie w tym zakresie A. Wowerka, który wskazuje na główną wadę przeniesienia doktryny Keck 

na grunt swobody przedsiębiorczości, jaką jest konieczność kazuistycznego rozróżnienia spraw związanych  

z założeniem i funkcjonowaniem spółki. Zob. A. Wowerka, Prawo…, s. 44-45. Odmiennie i aprobująco:  

J. Napierała, Lex fori…, s. 48-49. 
682 Podział ten powstał niezależnie od samej sprawy Kornhaas. Zob. C. Behme, The Principle…, s. 42-45. 
683 Ib., s. 44. 
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kryterium tu zastosowane odnosi się do „testu zdrowego rozsądku”, a nie podziałów, które 

częściej będą komplikować sytuację niż dostarczać niezbędnych wyjaśnień. 

Nawet w przypadku przyjęcia, że TS w sprawie Kornhaas dokonał podziału spraw 

związanych ze spółką, podział ten nie wyjaśnia, czy na swobodę przedsiębiorczości mógłby 

powołać się dyrektor spółki. Działalność polegająca na zarządzaniu spółką jest już 

bezpośrednio ujęta w art. 49 zd. 2 TFUE i trudno ocenić przepisy krajowe, które czynią mniej 

atrakcyjnym sprawowanie funkcji menadżerskich, za wyjęte spod ochrony traktatowej.  

Drugą z zaprezentowanych powyżej interpretacji sprawy Kornhaas również trudno 

uznać za zasadną.684 Podstawowym argumentem, jaki można podnieść przeciwko temu 

stanowisku, poza niejasnością wskazanego kryterium i subiektywnym określeniem co wpływa 

na decyzje podmiotów o założeniu spółki w danym państwie, jest ten związany z wyrokiem  

w sprawie Inspire Art. W wymienionym orzeczeniu jako niezgodne z prawem unijnym 

ocenione zostały również te przepisy, które stanowiły o odpowiedzialności członków zarządu 

na późniejszych etapach funkcjonowania spółki, o ile zajdą określone i z natury niepewne 

dodatkowe okoliczności.685 

W istocie zatem stanowisko TS w sprawie Kornhaas można uznać co najwyżej za 

nieudaną próbę nawiązania do doktryny Keck. Zgodzić trzeba się z poglądem, że wyrok ten 

należy traktować z rezerwą, gdyż wydaje się, że jego celem było szybkie rozstrzygnięcie 

konkretnego problemu zaistniałego w sprawie (sprawa była rozpoznana w trybie 

uproszczonym), a zatem do tego problemu trzeba ograniczyć jego znaczenie.686 Wątpliwe jest 

zatem przyjęcie, że zamiarem wąskiego składu orzekającego TS było stworzenie nowego 

standardu postępowania wobec spółek formalnie zagranicznych. 

3.5. Podsumowanie orzeczeń TS w sprawach mobilności spółek 

Przedstawione powyżej orzeczenia koncentrowały się na kilka zagadnieniach.  

W pierwszej kolejności omówione zostały sprawy dotyczące kwestii uprawnień 

przysługujących spółce wobec państwa pochodzenia („wyjścia”). Równocześnie zatem 

                                                 

684 Pogląd ten nie jest zresztą po raz pierwszy przywoływany w kontekście mobilności spółek i znaczenia regulacji 

prawa upadłościowego dla decyzji wspólników o osiedleniu się w danym państwie. Zob. J. Armour, Who…,  

s. 406; T. Tröger, Choice of Jurisdiction in European Corporate Law – Perspectives of European Corporate 

Governance, EBOR 1/2005, s. 3; oraz krytycznie na ten temat W.G. Ringe, Forum…, s. 612. 
685 Tak też W.G. Ringe, Forum…, s. 612. 
686 M. Lutter, W. Bayer, J. Schmidt, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht, Berlin 2018, s. 120; 

również J. Napierała, chociaż co do zasady aprobuje treść wyroku w omawianej tu sprawie, to jednak dodaje, że 

nie wyjaśnia on w pełni relacji pomiędzy przyjętymi przez państwo przyjęcia środkami prawnymi związanymi  

z funkcjonowaniem spółki zagranicznej a prawem uninym. Zob. J. Napierała, Lex fori…, s. 49. 
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określały kompetencje tych państw wobec spółki powstałej na gruncie ich prawa. W podejściu 

TS do tych spraw można dostrzec wszystkie wady teorii normatywnej osób prawnych.687 

Zamiast skupiać się na konkretnych problemach Trybunał orzekł w duchu koncepcji 

traktowania spółki jako podmiotu „koncesjonowanego” przez państwo. W istocie problemu  

w analizowanych sprawach nie stanowiło to, czy spółka istnieje lub może istnieć w przyszłości. 

Państwom członkowskim nie zależało bowiem na wykreśleniu określonych spółek z krajowych 

rejestrów. Problematyczna pozostawała kwestia ochrony interesów fiskalnych (Daily Mail  

i National Grid Indus) oraz prawidłowości sprawowania nadzoru nad spółką (Cartesio). 

Kwestie te można było rozwiązać nie poprzez odwoływanie się do kryteriów przynależności 

spółki do danego systemu prawnego, ale nakładając na spółkę konkretne obowiązki, np. 

obowiązek zabezpieczenia spłaty należności podatkowych albo wskazania miejsca do doręczeń 

korespondencji w państwie dotychczasowej siedziby spółki. Większość zatem twierdzeń  

i założeń TS, chociaż w pewien sposób zakotwiczonych w przepisach unijnych (zwłaszcza  

w art. 54 TFUE), ma charakter abstrakcyjny i niezwiązany w istocie z realnymi zagadnieniami 

przedstawionymi Trybunałowi w przekazywanych mu do rozstrzygnięcia sprawach.688  

Trybunał nie „oderwał” zatem całkowicie spółek od porządków prawnych, w których 

powstały. Niemniej w kolejnych sprawach dotyczących uprawnień do przeprowadzania 

transgranicznych restrukturyzacji TS dostarczył spółkom mocnych argumentów prawnych, 

które mogą one obecnie podnosić przeciwko państwom członkowskim celem zmiany swojego 

statutu personalnego. Prawo unijne zobowiązuje bowiem państwa do zapewnienia spółkom  

w wymiarze transgranicznych analogicznych możliwości, jakie oferuje im prawo krajowe  

w ramach procesów wewnątrzkrajowych. Trybunał jedynie w ograniczonym zakresie, ze 

względu na charakter swoich orzeczeń, mógł określić ramy prawne tych procedur 

wprowadzając w tym aspekcie wymóg równoważności i efektywności przepisów krajowych 

stosowanych do transgranicznych reorganizacji spółek. W szczególności nakaz efektywności 

zobowiązuje organy państw członkowskich do takiej modyfikacji przepisów krajowych, która 

jest niezbędna ze względu na odmienność uwarunkowań procesów wewnętrznych  

i transgranicznych. Ważnym krokiem w stronę liberalizacji procesów transgranicznych, 

chociaż budzącym wątpliwości z perspektywy treści postanowień traktatowych, było też 

wyraźne wskazanie przez TS, że prawo unijne nie nakazuje spółkom gospodarczego osiedlenia 

                                                 

687 Podobnie F.M. Mucciarelli, Company…, s. 297. 
688 Za wyjątek można uznać sprawę National Grid Indus, w której TS musiał zmierzyć się z „ciężarem” 

poprzednich spraw. 
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się w państwie, do którego spółka przenosi swoją siedzibę i którego prawu ma zamiar podlegać, 

przy okazji inkorporacji (lub reinkorporacji). 

Istotnym problemem praktycznej skuteczności orzeczeń TS w sprawach dotyczących 

procesów reorganizacyjnych jest brak odpowiednich kompetencji tego organu do nadania tym 

procesom realnego kształtu. Trybunał orzeka jedynie o niezgodności z prawem europejskim 

przedstawionych mu do oceny przepisów krajowych. Negatywna harmonizacja dokonywana 

przez ten sąd nie prowadzi do pełnego określenia ram prawnych usprawniających mobilność 

spółek, a każde orzeczenie często w niewielkim stopniu rozszerza rzeczywistą swobodę 

działania spółek. Jednocześnie, w razie negatywnej oceny przepisów krajowych z perspektywy 

przepisów unijnych, często dochodzi do powstania stanu, który można określić jako „próżnię 

regulacyjną”. Zbyt daleko sięgające środki ochrony (np. obowiązek likwidacji spółki) uznane 

za niezgodne z prawem unijnym pozostawiają po sobie istotną lukę w porządku krajowym.689 

Stwarza to istotne niebezpieczeństwo dla podmiotów pozostających w określonych relacjach 

ze spółką migrującą, gdyż pozbawia je najczęściej podstawowych instrumentów 

przeciwdziałających naruszeniom interesu prawnego.690 

Ostatnia omówiona grupa orzeczeń dotyczyła uprawnienia spółki do osiedlenia się  

w kraju innym niż kraj inkorporacji. Wyroki w sprawach Centros, Überseering i Inspire Art 

poważnie osłabiły możliwość skorzystania przez  państwa członkowskie w z instrumentów 

prawa prywatnego międzynarodowego w celu ochrony własnych interesów i polityk 

społecznych wobec migracji spółek na unijnym rynku. Zdaniem niektórych autorów,691 

orzeczenia te ograniczyły stosowanie teorii siedziby rzeczywistej jako standardu wyznaczania 

prawa rządzącego stosunkiem spółki.692 Ponadto równie wątpliwe z perspektywy prawa 

unijnego stało się po wydaniu tych wyroków stosowanie przepisów wymuszających swoje 

zastosowanie, a więc norm, które obowiązuje w sprawie niezależnie od wyznaczonego statutu 

personalnego spółki.693 W swoich orzeczeniach TS również ustalił w sposób restrykcyjny 

standard, który muszą spełnić środki ochrony między innymi wierzycieli, pracowników, 

wspólników mniejszościowych spółki. W wielu wypadkach dla Trybunału wystarczające 

                                                 

689 Podobnie krytycznie M. Mataczyński odnośnie uwag TS w sprawie Polbud, C-106/16, par. 58, który to sąd 

wskazał w sposób bliżej nieokreślony, że wierzyciele mogą być chronieni wobec emigracji prawnej spółki przy 

pomocy gwarancji bankowych. Zob. M. Mataczyński, Seat…, s. 129. 
690 Podobnie J. Borg-Barthet, The Governing…, s. 127. 
691 Zob. J. Dammann, A New Approach…, s. 102. 
692 Zob. szer. na temat tej teorii w rozdz. VI.3.2. 
693 Zob. szer. na ten temat rozdz. VI.3. poniżej. 
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będzie już wprowadzenie ochrony poprzez informację, a więc wskazania, że dana spółka jest 

podmiotem prawa zagranicznego w ramach jej nazwy (firmy). 

Z pewnością stanowisko TS można podać krytyce ze względu na pozbawienie państw 

członkowskich realnych instrumentów walki z nadużyciami ze strony podmiotów kierujących 

spółkami migrującymi. Z drugiej jednak strony treść tych wyroków wpisuje się w podstawowy 

cel projektu UE, jakim jest stworzenie jednolitego rynku bez barier. Cieniem na przedstawione 

wyroki w sprawach państw przyjęcia spółki kładzie się niedawne orzeczenie w sprawie 

Kornhaas. Negatywna ocena tego wyroku nie sprowadza się jednak do umożliwienia państwom 

członkowskim ograniczenia pewnych przejawów arbitrażu legislacyjnego. Wadą tego 

orzeczenia jest jego niejasność powodująca liczne wątpliwości wśród komentatorów  

i rozbieżności w ocenie jego skutków dla interpretacji oraz stosowania przepisów unijnych. 

4. Mobilność spółek w prawie wtórnym UE  

4.1. Uwagi wprowadzające 

Ułatwienie funkcjonowania spółek w różnych państwach członkowskich UE, a przez 

to zapewnienie im lepszego dostępu do rynku unijnego, jest realizowane także na gruncie 

rozporządzeń i dyrektyw (unijne prawo wtórne). Akty te reprezentują różne strategie 

zapewnienia lub ograniczenia spółkom wyboru formy prawnej najlepiej odpowiadającej 

potrzebom prowadzonej działalności gospodarczej lub ulokowania działalności w miejscu  

do tego najlepiej predysponowanym (np. bliskość surowców, klientów, dostępność 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej lub większe możliwości pozyskania finansowania). 

Poniżej zostaną wymienione najważniejsze regulacje prawa wtórnego UE dotyczące 

transgranicznej mobilności spółek, które następnie zostaną szerzej omówione w dalszych 

częściach opracowania. 

W pierwszej kolejności należy wskazać na rozporządzenia, które najdalej ingerują  

w prawo poszczególnych państw członkowskich. Normy tego rodzaju aktów prawnych 

obowiązują bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych bez potrzeby ich implementacji 

(art. 288 TFUE). Kluczowym aktem prawnym w obrębie omawianej problematyki jest 

uchwalone na podstawie art. 352 TFUE rozporządzenie z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki 

europejskiej (SE), które wprowadziło nowy podtyp spółki akcyjnej do porządków prawnych 

państw członkowskich. Zgodnie z motywami zawartymi w preambule rozporządzenia wybór 

tej formy prawnej powinien usprawnić prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze 

więcej niż jednego kraju i ułatwić transgraniczną współpracę podmiotom gospodarczym  
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w Europie (zob. motywy 6-7).694 Wskazana forma prawna, która funkcjonuje przynajmniej  

w części w oparciu o jednolite reguły, miała także obniżać koszty związane z uzyskaniem 

informacji o strukturze wewnętrznej podmiotu i ryzykach z tym związanych (lub zakładaniu 

spółek zależnych w każdym z państw członkowskich).695 Warto jednak już w tym miejscu 

dodać, że w Europie nie udało się wypracować rozwiązania, które pozwalałoby na utworzenie 

spółki oderwanej od systemów prawnych poszczególnych państw członkowskich. Spółka 

europejska jest tylko częściowo ujednoliconą formą prawną, a więc nadal w sposób istotny 

zależną od treści norm państwa utworzenia konkretnej spółki.  

Innym rozporządzeniem wpływającym w istotny sposób na mobilność spółek jest 

rozporządzenie z 20.5.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, które tworzy ramy 

prawne dla określenia jurysdykcji oraz prawa właściwego w postępowaniu upadłościowym. 

Podstawą prawną dla wydania tego aktu prawnego był art. 81 TFUE dotyczący współpracy 

sądowej w sprawach cywilnych. Zasadniczo narzędziem oddziaływania na prowadzenie 

działalności gospodarczej na rynku unijnym jest tutaj wskazanie łącznika determinującego 

jurysdykcję i prawo właściwe w postępowaniu upadłościowym. Omawiane narzędzie ma więc 

charakter kolizyjnoprawny. Z jednej strony zwiększa to pewność w zakresie prawa mającego 

zastosowanie do postępowania upadłościowego. Z drugiej jednak zmniejsza swobodę spółki, 

jeżeli chodzi o skuteczność wyboru konkretnego porządku prawnego dla określenia zasad 

funkcjonowania spółki. Podobne oddziaływanie wykazują niektóre przepisy rozporządzenia 

Bruksela I bis. W szczególności art. 24 pkt 2) i 3) tego rozporządzenia traktują odpowiednio  

o jurysdykcji wyłącznej sądów w sprawach dotyczących ważności, nieważności lub 

rozwiązania spółki albo ważności decyzji jej organów, a także o ważności wpisów  

w stosownych rejestrach handlowych. Dla funkcjonowania spółek znaczenie ma również 

rozporządzenie Rzym I oraz rozporządzenie Rzym II. Oba rozporządzenia wprowadzają 

jednolity standard wyznaczania prawa właściwego dla niektórych stosunków prawnych, 

których stroną mogą być podmioty korporacyjne. 

W dalszej kolejności należy zauważyć, że ilościowo najwięcej aktów prawnych 

wydanych zostało w oparciu o art. 50 ust. 1 oraz 2 pkt g) TFUE, który stanowi upoważnienie 

dla PE i Rady do wydania dyrektyw służących zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony 

interesów wspólników oraz osób trzecich, w szczególności wierzycieli i pracowników spółek 

określonych w art. 54 TFUE. Zdecydowana większość przyjętych na tej podstawie dyrektyw 

                                                 

694 Zob. L. Enriques, Silence is Golden: The European Company as a Catalyst for Company Law Arbitrage, Journal 

of Corporate Law Studies, 1/2004, 79. 
695 Zob. V. Edwards, The European Company—Essential Tool or Eviscerated Dream?, CMLRev. 2/2003, s. 444. 
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znajduje się obecnie w konsolidującej dyrektywie PE i Rady (UE) 2017/1132 z 14.6.2017 r.  

w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Znajdujące się tam przepisy wprowadzają 

mechanizmy wzmacniające zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi oraz prywatnymi 

uczestnikami unijnego rynku. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki określeniu standardów 

organizacyjnych, które powinny spełnić niektóre spółki, oraz nakładaniu na spółki obowiązków 

informacyjnych (ochrona przez informację). W ten sposób pośrednio usprawnia się 

funkcjonowanie spółek w różnych państwach członkowskich. Jedynie w wąskim zakresie 

transgranicznych łączeń spółek doszło do harmonizacji prawa w UE w obszarze bezpośrednio 

dotyczącym mobilności spółek. 

4.2. Paneuropejskie formy prawne – spółka europejska (Societas Europaea) 

4.2.1. Idea spółki europejskiej w prawie unijnym 

Powstanie spółki europejskiej (SE) jest efektem kompromisu, który został osiągnięty 

na Szczycie w Nicei w grudniu 2000 r. po ponad 40 latach prac i negocjacji ze strony państw 

członkowskich.696 Pierwsze projekty z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zmierzały do 

stworzenia kompleksowych i w zasadzie wyczerpujących ram prawnych spółki europejskiej.697 

Ostatecznie jednak konstrukcja SE poprzez rozbudowany system odesłań oraz upoważnień698 

pozostaje w znacznej mierze zależna od przepisów prawa spółek poszczególnych państw 

członkowskich („mixtum compositum model”).699 Dodatkowo kwestie związane z udziałem 

pracowników w funkcjonowaniu SE zostały zamieszczone w ramach odrębnej dyrektywy 

2001/86/WE. Taka sytuacja tworzy niepewność co do rzeczywistych ram prawnych konkretnej 

SE, wyznaczanych w dużej mierze przez krajowe regulacje oraz ich interpretację dokonywaną 

przez tamtejsze sądy, jak również potencjalnie przez TS.700 Poza obszarem jednolitej regulacji 

pozostały między innymi takie kluczowe obszary jak ochrona akcjonariuszy 

                                                 

696 Zob. S. Lombardo, P. Pasotti, The Societas Europaea: a Network Economics Approach, ECFR 2/2004, s. 171-

173; K. Oplustil, Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki 

europejskiej (SE), w: Kodeks spółek handlowych. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz,  

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Warszawa 2015, s. 1328-1329, T. 1; V. Edwards, 

The European…, s. 443. 
697 Zob. K. Oplustil, Komentarz do przepisów…, s. 1329-1230, nb. 1-2. 
698 Przykładowo art. 5 zawiera odesłanie generalne do przepisów krajowych dotyczących utrzymania kapitału 

zakładowego, a także akcji i innych papierów wartościowych; art. 8(5) upoważania do wprowadzenia regulacji  

w zakresie ochrony akcjonariuszy mniejściowych; art. 9 ust. 1 c) nakazuje stosowanie przepisów krajowych  

w zakresie nieuregulowanym w przepisach unijnych. Szer. S. Lombardo, P. Pasotti, The Societas…, s. 176-180. 
699 Zob. motyw 9 SE-R. K. Oplustil, Komentarz do przepisów…, s.1332, nb. 7. 
700 Tak S. Lombardo, P. Pasotti, The Societas…, s. 191; z drugiej strony rozbudowana baza orzecznicza danego 

kraju może wręcz odwrotnie przyczynić się do większej pewności co do treści stosunków prawnych na gruncie 

SE. Zob. L. Enriques, Silence…, s. 85-86. 
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mniejszościowych, odpowiedzialność osób zarządzających, ochrona majątku spółki (asset 

partitioning).701 W ten sposób zarzut braku osiągnięcia celu w postaci wprowadzenia jednolitej 

odmiany spółki akcyjnej w Europie zdaje się być uzasadniony.702  

Niemniej z perspektywy mobilności spółek SE stanowi innowacyjne i ważne 

osiągnięcie europejskiego legislatora. Uwaga ta dotyczy tych przepisów rozporządzenia 

2157/2001, które regulują sposoby tworzenia SE (w tym procesy reorganizacji) i kształtują 

swobodę wyboru miejsca inkorporacji za pomocą przeniesienia siedziby statutowej w obrębie 

jednolitego rynku.703  

4.2.2. Ograniczenia w utworzeniu SE  

Proces tworzenia SE został ograniczony do pięciu sposobów704 enumeratywnie 

wyliczonych w art. 2 oraz 3(2) SE-R.705 Z perspektywy państw członkowskich numerus clausus 

sposobów utworzenia SE oraz skomplikowanie tych procesów miało gwarantować, 

przynajmniej w pewnym stopniu, ograniczenie zjawiska arbitrażu prawnego.706 Spółka 

europejska może powstać co do zasady jedynie z inicjatywy spółki kapitałowej (w tym innej 

SE – art. 3 ust. 1 SE-R) lub innej spółki w rozumieniu art. 54 TFUE. Ponadto jeden lub więcej 

założycieli SE powinni wykazywać związek z więcej niż jednym państwem członkowskim.707 

Tytułem przykładu konieczne dla utworzenia SE poprzez łączenie spółek akcyjnych jest to, aby 

dwie lub więcej z nich podlegały prawu różnych państw członkowskich (art. 2 ust. 1 SE-R).  

Z kolei w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w SE (innego sposobu utworzenia SE  

– art. 2 ust. 4 SE-R) przewidziany został wymóg posiadania przez spółkę przekształcaną co 

najmniej przez 2 lata wstecz spółki zależnej w innym państwie członkowskim. W konsekwencji 

SE stanowi głównie ofertę dla podmiotów będących na pewnym stopniu rozwoju 

ekonomicznego. Przedstawione wymogi powinny być spełnione na chwilę utworzenia SE,  

a zatem nie stanowią przeszkody dla ograniczenia przez tak założoną spółkę późniejszej 

                                                 

701 Zob. V. Edwards, The European…, s. 463. 
702 Zob. J. Borg-Barthet, The Governing…, s. 96; K. Oplustil, Komentarz do przepisów…, s. 1335, nb. 16;  

J. Napierała, Societas Europaea, PPH 11/2002, s. 24, który wskazuje, że taki zarzut nie podważa autonomicznego 

charakteru SE w stosunku do krajowych form prawnych. 
703 Zob. H. Fleischer, Supranational Corporate Forms in the European Union Prolegomena to a Theory on 

Supranational Forms of Association, CMLRev. 6/2010, s. 1676. 
704 Utworzenie poprzez 1) połączenie, 2) stworzenie holdingu SE, 3) założenie zależnej SE, 4) przekształcenie. 

Ponadto SE może zostać utworzona jako spółka zależna innej spółki SE. 
705 Zob. K. Oplustil, Komentarz do przepisów…, s. 1348, nb. 2. 
706 O samej możliwości wykorzystania SE w ten sposób zob. L. Enriques, Silence…, s. 79. 
707 Nie dotyczy to trybu wtórnego utworzenie SE, czyli utworzenia SE przez inną SE. Zob. K. Oplustil, Komentarz 

do przepisów…, s. 1356, nb. 2. 
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działalności do obszaru jednego państwa członkowskiego. Jednocześnie w odniesieniu do 

powstania SE przez połączenie nie jest wymagane, aby wszystkie spółki biorące udział w tym 

procesie prowadziły działalność. Za przykładem podanym przez L. Enriques, nie ma przeszkód, 

aby aktywna gospodarczo spółka portugalska połączyła się z irlandzką „uśpioną” spółką (ang. 

shell company) i w ten sposób ta pierwsza zmieniła swój statut personalny.708 

Dodatkowym środkiem ochrony państw członkowskich przed negatywnymi skutkami 

utworzenia SE jest możliwość złożenia sprzeciwu (art. 19 SE-R). Dotyczy to wyłącznie sytuacji 

powstania spółki przez połączenie, czyli sposobu najbardziej sprzyjającego arbitrażowi 

prawnemu.709 Przyczyną złożenia sprzeciwu mogą być względy interesu publicznego. Chociaż 

przepis tego nie precyzuje, to jednak należy uznać, że poza wskazaniem konkretnego interesu 

państwo powinno wykazać, że sprzeciw jest środkiem adekwatnym i niezbędnym w konkretnej 

sprawie dla jego ochrony, co wynika z ogólnie stosowanej w prawie unijnym zasady 

proporcjonalności. W innym wypadku i przy założeniu, że przywołanie interesu wierzycieli lub 

pracowników spółki samo w sobie nie jest zbyt trudnym zadaniem, państwo uzyskałoby 

kompetencję do swobodnego ograniczenia możliwości zakładania SE przez przejęcie na 

wspólnym rynku.710 

4.2.3. Definicja siedziby SE i jej wpływ na funkcjonowanie SE 

W rozporządzenie o SE pojęcie siedziby wykorzystywane jest do powiązania spółki  

z państwem członkowskim zarówno w sensie prawnym jak i faktycznym. Siedziba statutowa 

(rejestrowa)711 spółki (miejsce oznaczone w statucie spółki lub odpowiednim rejestrze 

handlowym, do którego spółka została wpisana) stanowi łącznik statutu personalnego SE  

(art. 3 ust. 1 SE-R). Tak korzystne z punktu widzenia mobilności korporacyjnej rozwiązanie  

o charakterze kolizyjnoprawnym doznaje ograniczeń z uwagi na materialnoprawne powiązanie 

siedziby rejestrowej spółki z siedzibą zarządu (ang. head office; niem. Hauptverwaltung,  

fr. administration centrale), rozumianej jako centrum decyzyjne SE.712 Dwie tak zdefiniowane 

                                                 

708 Zob. L. Enriques, Silence…, s. 80. 
709 Ib. 
710 Poodbnie K. Oplustil, Komentarz do przepisów…, s. 1414, nb. 2. 
711 W wersji językowej fr. siège statutaire; w wersji ang.: resgistered office. 
712 Powiązanie to uznane zostało za “kręgosłup” instytucji spółki europejskiej (un élément de la colonne 

vertébrale). Zob. F. Blanquet, La société européenne n'est plus un mythe, Rev. Dr. Int. Dr. Comp. 2001, s. 155; 

K. Oplustil, Spółka europejska, s. 63; W-G. Ringe, The European Company Statute in the Context of Freedom of 

Establishment, JCLS 2/2007, s. 186.  
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siedziby powinny znajdować się w tym samym państwie członkowskim (art. 7 zd. 1 SE-R).713 

Ponadto prawo poszczególnych państw członkowskich może nakazać SE posiadanie siedziby 

rejestrowej i zarządu w tej samej miejscowości (art. 7 zd. 2 SE-R). Rozwiązanie to było 

krytykowane i podważane z perspektywy unijnej swobody przedsiębiorczości.714 Wydaje się 

jednak, że powiązanie siedziby rzeczywistej ze statutową SE pozostaje zgodne z prawem 

unijnym. W dużej mierze świadczy o tym stanowisko TS przedstawione w wyroku w sprawie 

Polbud, C-106/16. Trybunał potwierdził tam między innymi prawo państwa pochodzenia 

spółki (również SE) do żądania od niej utrzymania określonego powiązania ze swoim 

terytorium.715 

W dalszej kolejności istotne pozostaje również to, jakie sankcje grożą za 

niedopełnienie obowiązków z art. 7 rozporządzenia o SE. Ustawodawca europejski odniósł się 

do tego w art. 64 rozporządzenia o SE, przewidującym obowiązek wprowadzenia do prawa 

państwa siedziby rejestrowej spółki odpowiedniego postępowania naprawczego. Po pierwsze, 

państwo członkowskie siedziby rejestrowej danej SE, po stwierdzeniu naruszenia art. 7 SE-R, 

powinno podjąć działania polegające na zobowiązaniu spółki albo do przeniesienia siedziby 

zarządu albo do zmiany statutu personalnego poprzez przeniesienie swojej siedziby rejestrowej. 

W razie niespełnienia tego żądania spółka powinna zostać zlikwidowana. Zatem przeniesienie 

siedziby zarządu do państwa innego niż to, w którym znajduje się siedziba rejestrowa SE, nie 

prowadzi bezpośrednio do utraty przez taką spółkę osobowości prawnej, lecz jest do pewnego 

stopnia przesunięte w czasie.716  

Zawarte w rozporządzeniu o SE rozwiązanie, polegające na powiązaniu spółki 

europejskiej z państwem jej rejestracji i jednocześnie zobligowaniu SE do utrzymywania tam 

swojego centrum decyzyjnego, zostało określone w literaturze przedmiotu jako „salomonowe” 

lub „hybrydowe”.717 Łączy ono liberalne podejście teorii siedziby statutowej (rejestrowej) oraz 

bardziej protekcjonistyczne związanie spółki z miejscem podejmowania kluczowych decyzji  

o prowadzonej działalności gospodarczej.718 Należy jednak wyrazić wątpliwość w przedmiocie 

                                                 

713 Taki wymóg skłania część autorów do wniosku, że in toto rozporządzenie nawiązuje do kolizyjnoprawnej teorii 

siedziby rzeczywistej. Zob. S. Lombardo, P. Pasotti, The Societas…, s. 181; A. Opalski, Europejskie…, s. 559 i n. 
714 Zob. w szczególności W.G. Ringe, The European…, s. 190-202; oraz w ostatnim czasie: J. Oechsler, Die 

Polbud-Entscheidung und die Sitzverlegung der SE, ZIP 27/2018, s. 1269-1273. 
715 Zob. wyr. w sprawie Polbud, C-106/16, par. 38. 
716 Zob. W-G. Ringe, The European…, s. 190. 
717 Ib., s. 188. 
718 W.G. Ringe, The European…, s. 190. Zdaniem E. Wymeerscha celem takiej regulacji było przede wszystkim 

uniemożliwienie tworzenia SE jako spółek „skrzynek pocztowych” (mail box companies), a więc spółek 

pseudozagranicznych. Zob. E. Wymeersch, The Transfer…, s. 691.  

 



158 

skuteczności art. 7 w zw. z 64 SE-R w zakresie ograniczenia stosowania SE jako instrumentu 

arbitrażu legislacyjnego. Przede wszystkim przy obecnych możliwościach technologicznych 

nie jest nazbyt trudnym zadaniem umiejscowienie centrum decyzyjnego spółki w dowolnym 

miejscu w Europie, zwłaszcza jeżeli SE stanowi formę adresowaną głównie do 

międzynarodowych przedsiębiorstw. Ponadto wyłączną kompetencję do wszczęcia 

postępowania naprawczego ma państwo utworzenia (siedziby statutowej) SE,719 które  

z założenia będzie miało ograniczone bodźce do likwidowania krajowych spółek.720 

4.2.4. Transgraniczne721 przeniesienie siedziby SE 

Na gruncie rozporządzenia o SE transgraniczne przeniesienie siedziby spółki 

europejskiej jest podstawowym instrumentem służącym mobilności tej spółki na obszarze 

Unii.722 Przenieść siedzibę może tylko SE, wobec której nie zostało wszczęte postępowanie  

w sprawie o rozwiązanie, likwidację, niewypłacalność lub tymczasowe wstrzymanie płatności 

lub inne podobne postępowanie (art. 8 ust. 15 SE-R). Proces ten jest w istocie zmianą statutu 

personalnego danej SE poprzez wpisanie jej do rejestru innego państwa członkowskiego,  

bez konieczności likwidacji i rozwiązania spółki w kraju dotychczasowej siedziby (art. 8 ust. 1 

SE-R). Zmiana ta nie jest tak „dolegliwa” jak w przypadku przekształcenia zwykłej spółki 

krajowej, gdzie zmianie ulegają wszystkie regulacje.723 Natomiast w odniesieniu do SE dotyczy 

to jedynie pomocniczych przepisów obowiązujących na podstawie odesłań zawartych  

w rozporządzeniu o SE.724 Przekształcenie na gruncie art. 8 SE-R ma charakter kongruentny,  

a więc SE nie może na skutek przeniesienia siedziby przybrać innej formy prawnej niż spółka 

europejska. Procedura tam określona miała stanowić o konkurencyjności SE na europejskim 

„rynku” form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec jednak orzecznictwa 

TS potwierdzającego zdolność wszystkich spółek w rozumieniu art. 54 TFUE do zmiany ram 

                                                 

719 Tak też A. Rachwał, Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu 

spółki europejskiej (SE) w: Kodeks spółek handlowych. Tom V. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz,  

S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Waraszawa 2015, s. 1364, nb. 2. 
720 Zob. L. Enriques, Silence…, s. 80-81. 
721 Na temat wewnątrzkrajowego przeniesienia siedziby na przykładzie różnych jurysdykcji w ramach Wielkiej 

Brytanii zob. W.G. Ringe, The European…, s. 207-208. 
722 Na temat prawnej (nie)możliwości przeniesienia przez SE siedziby statutowej (lub głównego zarządu) poza 

unijną jurysdykcją zob. W.G. Ringe, The European…, 208-210; A. Opalski, Europejskie…, s. 561. 
723 Należy jednak mieć na względzie częściową harmonizację europejskiego prawa spółek, która ogranicza skutki 

transgranicznego przekształcenia spółki z jednego do drugiego państwa członkowskiego UE, w szczególności  

w przypadku spółek publicznych. Zob. A. Opalski, Europejskie…, s. 562. 
724 Zob. W.G. Ringe, The European…, s. 202-203; A. Opalski, Europejskie…, s. 562, który mówi w tym konteście 

o „częściowym” transgranicznym przekształceniu; K. Oplustil, w: System Prawa Handlowego. Tom 2. Prawo 

Spółek Handlowych, S. Włodyka (red.), Warszawa 2012, s. 1481, t. 106. 
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prawnych prawa spółek oraz możliwość skupienia całej działalności poza miejscem 

inkorporacji,725 rozwiązania przyjęte na gruncie rozporządzenia o SE wydają się coraz bardziej 

przestarzałe i mało konkurencyjne.726 

Procedura przeniesienia siedziby podzielna jest na dwa etapy, co wynika  

z konieczności zastosowania dwóch porządków prawnych – państwa „wyjścia” oraz „wejścia” 

spółki. Pierwszą wymaganą czynnością jest sporządzenie przez organ zarządzający planu 

przeniesienia, który obejmuje podstawowe dane o spółce przekształcanej i przekształconej, 

harmonogram przeniesienia, uprawnienia przyznane akcjonariuszom i wierzycielom, a także 

konsekwencje związane z przeniesieniem siedziby dla udziału pracowników w funkcjonowaniu 

spółki. Dokument ten ma więc charakter wyłącznie informacyjny i podlega upublicznieniu  

(art. 8 ust. 2 SE-R). Drugi dokument – sprawozdanie organu zarządzającego, zawiera 

wyjaśnienia i opinię dotyczącą przyczyn prawnych i ekonomicznych przeniesienia siedziby,  

a także predykcje odnośnie konsekwencji, jakie ta operacja będzie miała dla akcjonariuszy, 

wierzycieli i pracowników spółki (art. 8 ust. 3 SE-R). Zarówno plan jak i sprawozdanie 

powinny być pozostawione do wglądu w siedzibie spółki dla akcjonariuszy i wierzycieli na co 

najmniej miesiąc przed odbyciem walnego zgromadzenia zwołanego w celu podjęcia uchwały 

o przeniesieniu siedziby spółki.  

Po etapie informacyjnym i przygotowawczym następuje ten związany z podjęciem 

decyzji przez akcjonariuszy spółki. Walne zgromadzenie może być zwołane nie wcześniej niż 

dwa miesiące od upublicznienia planu przeniesienia siedziby. Sama decyzja podejmowana jest 

większością 2/3 głosów. Większość ta może ulec zmianie na gruncie prawa siedziby statutowej 

spółki, ale nie może być mniej rygorystyczna, niż zwykła większość głosów przy udziale 

połowy kapitału akcyjnego na walnym zgromadzeniu (art. 8 ust. 6 w zw. z 59 ust. 1 i 2 SE-R). 

Opcjonalnie państwo członkowskie może także ustanowić przepisy w przedmiocie ochrony 

interesów akcjonariuszy mniejszościowych sprzeciwiających się przeniesieniu siedziby  

(art. 8 ust. 5 rozporządzenia o SE).  

Ostatni etap procedury obejmuje wydanie zaświadczenia o prawidłowym przebiegu 

postępowania w państwie wyjścia spółki, wpisanie spółki do rejestru państwa nowej siedziby 

oraz wykreślenie spółki z rejestru dotychczasowej siedziby. Warunkiem wydania 

zaświadczenia przez uprawniony do tego organ jest spełnienie wszelkich wymogów 

określonych w prawie krajowym (art. 8 ust. 8 SE-R), ze szczególnym uwzględnieniem tych 

                                                 

725 Zob. rozdz. V.3. powyżej. 
726 Podobnie A. Rachwał, Komentarz do przepisów…, s. 1371-1372, nb. 5. 
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związanych z ochroną interesów wierzycieli, którym przysługują roszczenia powstałe przed 

publikacją planu przekształcenia lub później aż do dnia przekształcenia, jeżeli tak stanowią 

przepisy państwa członkowskiego (art. 8 ust. 7 SE-R). Zaświadczenie o zgodności jest jedynym 

dopuszczalnym dokumentem potwierdzającym dopełnienie wymogów w państwie 

dotychczasowej siedziby SE (art. 8 ust. 9 SE-R).  Z chwilą wpisania spółki do nowego rejestru 

dochodzi do przeniesienia siedziby, a więc również zmiany statutu personalnego spółki  

(art. 8 ust. 10 SE-R). Organ rejestrowy nowej siedziby jest zobowiązany do powiadomienia 

swojego odpowiednika w państwie dotychczasowej siedziby o rejestracji przekształcenia  

w celu wykreślenia spółki (art. 8 ust. 11 SE-R). Istotne znaczenie wykreślenia wynika między 

innymi z możliwości powoływania się przez osoby trzecie działające w dobrej wierze na wpis 

w dotychczasowym rejestrze (art. 8 ust. 13 SE-R). 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na dwa doniosłe ograniczenia przewidziane  

w rozporządzeniu o SE. Pierwsze z nich dotyczy skutków przeniesienia siedziby spółki. 

Zgodnie z art. 8 ust. 16 SE-R przeniesienie siedziby nie ma wpływu na określenie jurysdykcji 

sądowej (lub innych właściwych organów, w tym egzekucyjnych) w przedmiocie 

wierzytelności powstałej przed dniem przeniesienia, niezależnie od daty wszczęcie samego 

postępowania sądowego.727 Przepis ten wynika z ogólnych założeń, że przeniesienie SE nie 

powinno naruszać interesów osób uprawnionych z tytułu roszczeń  powstałych przed dniem 

wpisania SE do nowego rejestru spółek.728 Służy on również budowaniu zaufania,  

a w rezultacie obniżeniu kosztów funkcjonowania SE. Mechanizm częściowego „zamrożenia” 

sytuacji prawnej osób uprawnionych wobec SE stanowi istotny element przeciwdziałający 

wykorzystywaniu przeniesienia siedziby do nadużyć. Drugim przepisem, który został 

zaprojektowany bardziej w celu ochrony interesów państw członkowskich aniżeli 

indywidualnych interesów osób powiązanych ze spółką europejską, jest art. 8 ust. 14 SE-R. 

Przewiduje on fakultatywnie wprowadzenie do danego porządku prawnego sprzeciwu organów 

państwa członkowskiego wobec przeniesienia siedziby SE. Sprzeciw ten wnoszony jest  

w terminie dwóch miesięcy od opublikowania planu przeniesienia siedziby. Uzasadnienie 

                                                 

727 Przepis ten odwołuje się tylko do aspektów jurysdykcyjnych – właściwości organu. Tak A. Rachwał, 

Komentarz do przepisów…, s. 1389, nb. 50, z odwołaniem się do innych wersji językowych. Jak wskazuje  

W.G. Ringe brak jest potrzeby, aby rozszerzać działanie tego przepisu również na kwestie materialnoprawne, gdyż 

prawo właściwe dla stosunków prawnych ustalone jest w chwili powstania i w rezultacie ewentualne przeniesienia 

siedziby nie wpływają na kwestie kolizyjne. Zob. W.G. Ringe, Die Sitzverlegung der Europäischen 

Aktiengesellschaft, Tübingen 2006, s. 188. 
728 Zob. motyw 24 SE-R. 
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sprzeciwu może być oparte wyłącznie na kryterium interesu publicznego. Z uwagi na brak 

sprecyzowania tego pojęcia może ono budzić wątpliwości. Należy uznać, że podobnie jak  

w przypadku art. 19 SE-R, również tutaj przesłankę interesu publicznego należy interpretować 

analogicznie jak na gruncie testu proporcjonalności.729 Bardzie rygorystyczny pogląd wyraża 

W.G. Ringe, który stwierdza, że wyłączenie możliwości przeniesienia siedziby SE (de facto 

skorzystania ze swobody przedsiębiorczości) poprzez sprzeciw jest dopuszczalne tylko  

w sytuacjach takich jak ma to miejsce na gruncie art. 52 TFUE.730 

4.2.5. Szczególna ochrona pracowników w przypadku przeniesienia siedziby SE 

Niniejszy fragment służy jedynie przedstawieniu w syntetycznej formie modelu 

zaangażowania pracowników w zarządzanie SE.731 Regulacje unijne wskazują na trzy sposoby 

zaangażowania pracowników: informowanie, konsultacje i uczestnictwo.732 Zaangażowanie,  

a więc uzyskanie odpowiedniego poziomu wpływania na losy spółki odbywa się w zasadzie  

w trakcie procesu tworzenia SE. Podstawowym mechanizmem są tutaj odpowiednio 

skonstruowane negocjacje pomiędzy organem reprezentującym spółkę (zarząd) oraz 

pracowników (specjalny zespół negocjacyjny). Poza samym przymusem uczestnictwa organu 

zarządzającego SE w rozmowach z pracownikami, celem negocjacji jest określenie praw, jakie 

przysługiwać będą pracownikom w nowym lub zmienionym podmiocie. Przebieg negocjacji 

jest w dużej mierze determinowany przez ramy czasowe oraz konsekwencje braku osiągnięcia 

porozumienia. Po okresie 6 miesięcy (względnie za zgodą stron – 1 rok) od utworzenia zespołu 

negocjacyjnego (art. 5 dyrektywy 2001/86/WE) i o ile strony nie ustalą odmiennie, 

zastosowanie znajdą standardowe zasady zaangażowania (art. 7 ust. 1 dyrektywy 2001/86/WE). 

Są to reguły reżimu prawnego najbardziej korzystnego spośród tych, którym podlegały spółki 

łączące się (w przypadku łączenia)733 lub dotychczasowe (w przypadku powstania przez 

przekształcenie).734 W istocie zatem zapewnienie silnej pozycji domniemanej „słabszej” stronie 

negocjacji (pracownikom) powoduje, że negocjacje sprowadzają się do przedstawienia 

                                                 

729 Zob. rozdz. V.2.5.2. powyżej. 
730 Zob. W.G. Ringe, The European…, s. 206. 
731 Szer. na ten temat przede wszystkim zob. A. Giedrewicz-Niewińśka, Uczestnictwo pracowników w spółce 

europejskiej, Warszawa 2015. 
732 Zob. K. Oplustil, Komentarz do przepisów…, s. 1342-43, nb. 34. 
733 Oznacza to również, że w przypadku dwóch spółek łączących się z krajów pozbawionych praktycznie reguł 

zaangażowania pracowników (lub o niskim standardzie w tej kwestii) może powstać spółka SE z siedzibą  

w państwie, w którym normalnie zachowywany jest wysoki standard tej ochrony (np. Niemcy). W.G. Ringe, 

Mitbestimmungsrechtliche Folgen einer SE-Sitzverlegung, NZG 24/2006, s. 932. 
734 Ib., s. 931. 
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pracownikom lepszej oferty uprawnień niż dotychczas posiadane (ulepszenie w sensie Pareto) 

lub odpowiedniej rekompensaty (ulepszenie w sensie Kaldora-Hicksa).735 Rozwiązania tego 

rodzaju wpisują się w strategię norm proceduralnych, a więc takich, które nie wskazują na 

konkretną dystrybucję uprawnień, ale mechanizm dojścia do ich ustalenia. Podejście to zostało 

wyjaśnione dużym zróżnicowaniem stosunku państw członkowskich do sposobu 

zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji w spółkach w Europie.736 

Do pewnego stopnia zaskakujący jest brak norm ochrony zbiorowej pracowników 

przy okazji transgranicznej zmiany siedziby spółki. Zdarzenie to może mieć wpływ na ochronę 

pracowników chociażby ze względu na różną treść zasad standardowych przyjętych  

w porządkach prawnych państw członkowskich.737 W tej sytuacji dyrektywa 2001/86/WE  

w art. 11 nakazuje państwom członkowskim zapobiegać ewentualnemu nadużyciu SE w celu 

modyfikacji praw pracowników. Kwestia ta zatem pozostawiona została państwom 

członkowskim. Ponadto zachowanie praw pracowniczych w dotychczasowym kształcie 

wynikać ma z zasady kontynuacji obecnej na gruncie operacji zmiany formy prawnej 

(przekształcenia).738 Oznacza to jednak, że prawa te (lub ich brak w zależności od stanu 

prawnego w państwie pierwotnym) ulegają „zamrożeniu” i pozostają niezmienne pomimo 

spełnienia się okoliczności, które w normalnym toku zdarzeń skutkowałyby wzrostem 

zaangażowania pracowników (np. zwiększeniem liczby członków rady nadzorczej na skutek 

wzrostu liczby pracowników w przedsiębiorstwie SE). 

 

                                                 

735 Podobnie J. Armour, Who should make…, s. 399 
736 Zob. motyw 5 dyrektywy 2001/86/WE. Krytycznie odnośnie przedstawionego sposobu ochrony pracowników 

K. Oplustil, Komentarz do przepisów…, s. 1335-1336, nb. 17, który wskazuje na duże ryzyko niepowodzenia 

negocjacji, wydłużenia procesu tworzenia SE oraz ryzyko przyjęcia „standardu”, który dotychczas dotyczył 

zdecydowanej mniejszości (co najmniej 25%) pracowników. 
737 Zob. A. Giedrewicz-Niewińśka, Uczestnictwo…, s. 135; W.G. Ringe, Mitbestimmungsrechtliche…, s. 933, 

który szerzej opisuje zagrożenia związane z przeniesieniem siedziby SE (poza wspomnianymi różnicami  

w standardzie implementacji dyrektywy 2001/86/WE są to również przykładowo zmiana modelu zarządu spółką 

przez przyjęcie przez państwo tzw. „hiszpańskiej klauzuli” – art. 7 ust. 2 dyrektywy 2001/86/WE).  
738 Zob. W.G. Ringe, Mitbestimmungsrechtliche…, s. 931. Można mieć pewną wątpliwość czy zasada kontynuacji 

znajduje tu zastosowanie. Nie ma ona bowiem zastosowania do elementów wewnętrznych spółki (internal affairs), 

gdyż ich zmianie służy właśnie przekształcenie podmiotowe spółki (zmiana formy prawnej). W szczególności 

tyczy się to reguł wyboru przedstawicieli pracowników do organów spółki. Kontrowersyjne pozostaje też, 

 czy sposób zapewnienia zaangażowania pracowników może być wyinterpretowany z motywu 18 dyrektywy 

2001/86/WE. Zob. ib.; A. Giedrewicz-Niewińśka, Uczestnictwo…, s. 133. Przy pozytywnej odpowiedzi  

na to pytanie niektórzy autorzy skłaniają się do uznania, że przeniesienie siedziby SE stanowi rodzaj utworzenia 

SE, a więc niezbędne staje się przeprowadzenie ponownych negocjacji w sprawie zaangażowania pracowników. 

Zob. S. Grundmann, Grenzüberschreitende Sitzverlegung und grenzüberschreitende Fusion w: Die Europa AG – 

Eine Perspektive für deutsche Unternehmen?, R. von Rosen (red.), Frankfurt 2003, s. 60. 
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4.2.6. Reguły podatkowe transgranicznego przeniesieniem siedziby SE 

Rozwiązaniem sprzyjającym przeniesieniu siedziby SE jest harmonizacja reguł 

podatkowych związanych z tym zdarzeniem na gruncie dyrektywy 2009/133/WE. Akt ten 

wprowadza zasadę neutralności podatkowej między innymi transgranicznego przeniesienia 

siedziby SE (rozdział V. dyrektywy 2009/133/WE).739 Z tego względu co do zasady 

nieuprawnione jest opodatkowanie tzw. nieujawnionych rezerw kapitałowych, a więc wzrostu 

wartości aktywów posiadanych przez spółkę od chwili ich nabycia do momentu wystąpienia 

określonego zdarzenia. Ponadto operacja ta nie powinna mieć negatywnych skutków dla spółki 

w przedmiocie przenoszenia strat przez spółkę (art. 13 ust. 2 dyrektywy 2009/133/WE). 

Niedozwolone jest także nakładanie obciążeń podatkowych na akcjonariuszy w związku  

z przeniesieniem siedziby SE (art. 14 ust. 1 dyrektywy 2009/133/WE). 

4.2.7. Ocena regulacji przeniesienia siedziby SE 

Wprowadzenie w ramach prawa unijnego nowego podtypu spółki akcyjnej stanowiło 

istotne osiągnięcie z politycznego punktu widzenia. Z perspektywy prawnej i ekonomicznej 

trudno jednak o jednoznaczną ocenę. Z pewnością w chwili uchwalenia rozporządzenia o SE 

wprowadzało ono istotną nowość w postaci umożliwienia spółkom przenoszenia swojej 

siedziby wraz ze zmianą prawa właściwego (lub tych regulacji, które nie zostały 

zharmonizowane w prawie unijnym). Jeżeli jednak uznamy, że celem tego aktu było 

wprowadzenie paneuropejskiej formy prawnej, to z pewnością nie został on osiągnięty. Spółka 

europejska nie jest tworem oderwanym od krajowych porządków prawnych i w kluczowych 

obszarach jest zależna od regulacji państwa, pod którego prawem została założona. 

Równocześnie liczne „bezpieczniki” zawarte w rozporządzeniu o SE uniemożliwiają 

wykorzystanie analizowanej formy do arbitrażu regulacyjnego poprzez powiązanie spółki  

z porządkiem prawnym, w którym sprawowany jest główny zarząd. Z drugiej strony luki  

w systemie ochrony interesariuszy spółki umożliwiają tworzenie rozwiązań ograniczających 

uprawnienia niektórych grup podmiotów poprzez wybór określonego systemu prawa. 

Niekonsekwencja ustawodawcy europejskiego jest tutaj nad wyraz widoczna. W ten sposób 

dochodzi również do obniżenia pewności prawnej związanej z prowadzeniem działalności pod 

parasolem regulacyjnym spółki europejskiej, wygenerowania dodatkowych kosztów oraz 

redukcji atrakcyjności ekonomicznej SE.  

                                                 

739 Zob. M. Chudzik, K. Oplustil, Podatkowe aspekty tworzenia i funkcjonowania spółki europejskiej (societas 

europea - SE), Prawo Spółek 11/2005 nr 11 s. 50-59. 
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Na koniec warto zauważyć, że wraz z upływem czasu rozwiązania przyjęte w ramach 

regulacji spółki europejskiej stają się coraz bardziej przestarzałe i mniej konkurencyjne. 

Obecnie procedura zmiany siedziby SE w ograniczony sposób ułatwia prowadzenie 

transgranicznej działalności. Artykuł 7 i 8 rozporządzenia o SE zawiera normy, które są 

bardziej wymagające niż przy przekształceniu innych spółek. Dotyczy to w szczególności 

wymogu ulokowania siedziby zarządu spółki w kraju inkorporacji.740 W rezultacie w praktyce 

nie jest możliwe utworzenie pozornie zagranicznej spółki europejskiej („Briefkasten-SE”).741 

Mimo wszystkich wątpliwości pojawiających się na gruncie SE, liczba tych spółek 

systematycznie rośnie. Również przeniesienie siedziby spółki SE jest instrumentem 

wykorzystywanym w praktyce.742 W związku z istnieniem zapotrzebowania rynku na tę formę 

prawną, nie sposób uznać SE za nieudany eksperyment prawa unijnego. 

4.3. Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach upadłościowych spółek 

4.3.1. Środki oddziałujące na mobilność spółek w rozporządzeniu 2015/848 

Nie ulega wątpliwości, że regulacje prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego 

mają istotny wpływ na funkcjonowanie spółek, w tym w tak kluczowych obszarach jak 

chociażby odpowiedzialność członków organów kierowniczych.743 Skłania to niektórych 

autorów do stwierdzenia, że regulacje zaliczane tradycyjnie w danym porządku krajowym  

do prawa upadłościowego stanowią funkcjonalnie elementy prawa spółek.744 Jednocześnie  

z uwagi między innymi na wysoki priorytet ochrony interesów wierzycieli w ramach 

postępowania upadłościowego, prawo insolwencyjne jest tworzone odrębnie, pozostając 

czasami w konflikcie z regułami obowiązującymi na gruncie prawa spółek. Nie inaczej jest  

w przypadku mobilności spółek, której stopień, a więc skuteczność wyboru prawa właściwego 

dla oceny wszystkich lub części relacji podmiotów zaangażowanych w spółkę, może ulec 

istotnym modyfikacjom po uwzględnieniu przepisów prawa upadłościowego. Równocześnie  

w Europie na gruncie transgranicznych spraw upadłościowych ukształtował się pewien 

                                                 

740 Zob. L. Enriques, EC company…, s. 1261. 
741 Zob. P. Kindler, w: Münchener…, s. 1603, nb. 77. 
742 Zob. rozdz. IV.3.3. Przykładem spółki „wędrującej” po obszarze unijnym jest spółka Amrest Holdings SE, 

która została założona przez holenderską spółkę AmRest Holdings N.V. w wyniku przekształcenia, aby następnie 

przenieść siedzibę do Polski w 2008 r., a już w 2018 r. do Hiszpanii. 
743 Por. przykładowo art. 21 ust. 3 p.u.n. 
744 Zob. J. Armour, Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition, CLP 

1/2005, s. 402; lub “rozszerzenie szeroko rozumianego prawa spółek” (“an extension of general corporation law”): 

D. Skeel, Rethinking the Line between Corporate Law and Corporate Bankruptcy, Texas L.Rev. 3/1994, s. 474. 
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samodzielny system reguł działania w przypadku prób wyboru jurysdykcji i prawa właściwego. 

Syntetyczne ujęcie tego modelu stanie się przedmiotem dalszych rozważań. 

Aktem prawa unijnego, który aktualnie odnosi się do materii jurysdykcji krajowej  

w sprawach o ogłoszenie upadłości, jest rozporządzenie 2015/848 z 20.5.2015 r. w sprawie 

postępowania upadłościowego.745 Podstawą prawną dla wydania tego rozporządzenia jest  

art. 81 TFUE przyznający UE kompetencję w zakresie przyjęcia środków w dziedzinie 

współpracy sądowej w sprawach cywilnych.746 Podstawowym zadaniem regulacji zawartych  

w rozporządzeniu jest stworzenie efektywnych ram prawnych dla koordynacji 

transgranicznych postępowań upadłościowych.747 Obejmują one przepisy dotyczące 

jurysdykcji organu krajowego w sprawach wszczęcia postępowania upadłościowego i prawa 

właściwego dla tego postępowania. Ponadto zamieszczono tam normy odnoszące się do 

uznawania orzeczeń organów państw członkowskich.748 Z perspektywy wierzycieli spółki 

rozporządzenie służyć ma jak najsprawniejszemu i najpełniejszemu zaspokojeniu ich 

roszczeń.749 Przedmiotem rozporządzenia nie jest przy tym harmonizacja materialnego prawa 

upadłościowego.750 

Chociaż wymienione tu rozporządzenie nie dotyka bezpośrednio problematyki 

mobilności spółek, a więc nie ustanawia żadnej procedury lub formy prawnej prowadzenia 

działalności, które oddziaływałyby na zdolność zmiany lex societatis, to jednak ma istotny 

wpływ na efektywność migracji spółek w Europie. Akt ten determinuje jurysdykcję i prawo 

właściwe w sytuacji niewypłacalności spółki, a więc jednej z potencjalnych faz „życia” tego 

                                                 

745 Rozporządzenie to stosuje się (z pewnymi wyjątkami) od 26.6.2017 r. (art. 92 rozporządzenie 1346/2000). Na 

temat przyczyn i historii uchwalenia rozporządzenia zob. F. Mucciarelli, Private…, s. 2-7. Zastąpiło ono 

rozporządzenie Rady (WE) 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE  

z 30.6.2000 r. L 160/1), które weszło w życie 31.05.2002 r. Szer. w przedmiocie intertemporalnych aspektów 

stosowania wyżej wymienionych rozporządzeń w prawie polskim zob. M. Porzycki, Stosowanie unijnego prawa 

upadłościowego do polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Doradca restrukturyzacyjny 

2/2017, s. 72-75. 
746 W rezultacie rozporządzenie to nie znajdzie zastosowania do państw EOG (obszar współpracy sądowej nie jest 

objęty umową o EOG) oraz Danii z uwagi na brak odpowiedniej umowy (zob. protokół nr 22 z 26.10.2012  

w sprawie stanowiska Danii, Dz. U. UE C 326/1). Wskazując na przykład Norwegii, zasady ustalenia jurysdykcji 

dla postępowania będę zbliżone. Norweskie regulacje wprost nawiązują do instytucji ujednoliconych lub 

zharmonizowanych w prawie unijnym, lecz z pewnymi jednak wyjątkami (np. brak związania sądu norweskiego 

orzeczeniem o uznaniu swojej właściwości przez organ w innym kraju). Zob. F. Ahmed Ali, E. Røsægs, New Rules 

on Cross-Border Insolvencies in Norway, 17 Yearbook of Private International Law 2015/2016, s. 388-389. 
747 Zob. H. Eidenmüller, Abuse of Law in the context of European Insolvency Law, ECFR 1/2009, s. 14. 
748 Zob. F. Mucciarelli, Private International Law Rules in the Insolvency Regulation Recast: A Reform or  

a Restatement of the Status Quo?, ECFR 1/2016, s. 3. 
749 R.J. de Weijs, M.S. Breeman, Comi-migration: Use or Abuse of European Insolvency Law?, ECFR 4/2014,  

s. 510. 
750 Z pewnymi wyjątkami, jak np. art. 8 rozporządzenie 2015/848. 
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organizmu gospodarczego. W konsekwencji ustanowienie spółki pod określonym prawem 

może okazać się w pewnym zakresie nieskuteczne w tym sensie, że część aspektów 

funkcjonowania takiej spółki zostanie poddana regulacjom innego porządku prawnego. 

Zdaniem H. Eidenmüllera występowanie takich różnic pomiędzy regulacjami właściwego 

prawa spółek a prawa upadłościowego zwiększa niepewność prawną i koszty koordynowania 

transgranicznych spraw upadłościowych. W konsekwencji należy unikać takich sytuacji,  

co także zdaniem tego autora ma wynikać z celów rozporządzenia w sprawie postępowania 

upadłościowego.751 Problem ten nabiera istotnego znaczenia zwłaszcza, gdy państwo 

członkowskie zastępuje środki ustanowione na gruncie prawa spółek innymi mechanizmami 

umiejscowionymi w prawie upadłościowym, które odnoszą podobny skutek.752 Kwestia 

kwalifikacji danej regulacji jako części określonej gałęzi prawa przez danego ustawodawcę nie 

odgrywa co do zasady istotnego znaczenia dla oceny jej zgodności z prawem unijnym.753 

Jednakże, jak pokazuje praktyka orzecznicza TS, ochrona wierzyciela w sytuacji 

niewypłacalności spółki stanowi istotny argument ułatwiający uzasadnienie ewentualnego 

ograniczenia prawa unijnego.754 

Okoliczność, że spółka założona w jednym państwie członkowskim jako 

„kompleksowy organizm” gospodarczy („corporate package”)755 podlega uznaniu w innych 

państwach członkowskich756 rozmija się z założeniami, jakie stały za wprowadzeniem 

rozporządzenia 2015/848. W kwestiach kolizyjnych to ostatnie odwołuje się do łącznika 

związanego z faktyczną działalnością polegającą na zarządzaniu spółką, a tylko  

w ograniczonym zakresie (w teorii) wpływ na wyznaczenie takiego miejsca ma siedziba 

statutowa (rejestrowa) spółki. Rozwiązanie to ma na celu przyznanie kompetencji do 

prowadzenia postępowania upadłościowego organom państwa, w którym spółka była 

najbardziej zaangażowana gospodarczo, a zatem również jej działalność dotyczyła 

najszerszego kręgu osób.757 Wskazane założenie może jednak budzić wątpliwości  

w odniesieniu do dużych podmiotów gospodarczych – spółek publicznych. Tam koszt 

umiejscowienia zarządu w dowolnym miejscu na świecie może być relatywnie niewysoki. 

Oczywiście nadal może być to problematyczne chociażby ze względów prestiżowych, chęci 

                                                 

751 Zob. H. Eidenmüller, Abuse…, s. 5. 
752 Zob. J. Armour, Who Should…, s. 402. 
753 Zob. Opinia AG Maduro w sprawie Cartesio (C-210/06), par. 30; W.G. Ringe, Forum Shopping.., s. 609;  

J. Armour, Who Should…, s. 402. 
754 Zob. rozdz. V.3.4.5. powyżej – sprawa Kornhaas (C-594/14). 
755 Zob. rozdz. III.2. powyżej. 
756 Zob. rozdz. V.3.4.3. powyżej – sprawa Überseering (C-208/00). 
757 Zob. F. Mucciarelli, Private…, s. 13. 
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utrzymania wpływów politycznych i danej kultury ładu korporacyjnego. Założenie to jednak 

pozostaje szczególnie aktualne wobec mniejszych spółek (prywatnych), w których miejsce 

wykonywania działalności gospodarczej (produkcja, dystrybucja i sprzedaż) zlokalizowane jest 

zazwyczaj bliżej miejsca zamieszkania członków organów zarządzających. 

W ślad za powyższym założeniem już w jednym z pierwszych motywów (5) 

analizowanego aktu prawnego wyjaśniono, że służy on przeciwdziałaniu zjawisku tzw. forum 

shopping,758, a więc takim działaniom spółki, która są nakierowane na uzyskanie 

najkorzystniejszej sytuacji prawnej (jurysdykcji) dla osób faktycznie zarządzających spółką, 

lecz najczęściej również ze szkodą dla wierzycieli (np. przenoszenie majątku, siedziby).759 Jak 

słusznie wskazuje L. Enriques oraz M. Gelter motyw ten sprawia, że w razie wątpliwości 

interpretacyjnych dotyczących przepisów rozporządzenia, jedną z dyrektyw będzie nakaz 

odrzucenia takiej interpretacji, która sprzyjałaby wyborowi jurysdykcji upadłościowej  

z perspektywą wyrządzenia szkody wierzycielom spółki. 

Rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego zakłada, że główne 

postępowanie upadłościowe może być prowadzone przeciwko danemu dłużnikowi tylko przez 

organy jednego państwa członkowskiego (zasada uniwersalizmu).760 Zapobiega  

to rozproszeniu postępowań, ewentualnym sporom między organami różnych państw 

członkowskich oraz partykularyzacji majątku spółki. Istotnym instrumentem realizacji zasady 

jeden dłużnik – jedno postępowanie upadłościowe jest wzajemne uznanie aktów 

podejmowanych w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania upadłościowego.761 

Unormowania w tym zakresie zawarte zostały w rozdziale II rozporządzenia 2015/848. 

Zgodnie z nimi orzeczenie o wszczęciu postępowania głównego podlega uznaniu we 

wszystkich państwach członkowskich (art. 19 ust. 1), bez konieczności dopełnienia 

jakichkolwiek dodatkowych formalności (art. 20 ust. 1). Oznacza to, że takie orzeczenie 

wywołuje na terenie całej Unii takie same skutki, jak te określone w prawie państwa miejsca 

                                                 

758 Zob. R.J. de Weijs, M.S. Breeman, Comi-migration: Use or Abuse of European Insolvency Law?, ECFR 

4/2014, s. 499; L. Enriques, M. Gelter, Regulatory Competition in European Company Law and Creditor 

Protection, EBOR 1/2006, s. 437. 
759 Trzeba jednak zauważyć, że działania podejmowane w celu zmiany jurysdykcji upadłościowej oraz prawa 

właściwego dla tego postępowania nie zawsze powodują negatywne skutki, o czym świadczą przykłady spraw, w 

których stosowna zmiana ułatwiła sanację sytuacji finansowej spółki. Tak: W.G. Ringe, Forum Shopping under 

the EU Insolvency Regulation, EBOR 4/2008, s. 581 i n. 
760 Zob. D. Latella, D. Latella, The “COMI” Concept in the Revision of the European Insolvency Regulation, 

ECFR 4/2014, s. 485. 
761 Reguła uznania ma swoje umocowanie w unijnej zasadzie wzajemnego uznania. Zob. w kontekście prawa 

upadłościowego wyr. w sprawie Eurofood, C-341/04, par. 38–44. 
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jego wydania.762 Uznaniu podlegają również inne orzeczenia wydane bezpośrednio w związku 

z postępowaniem upadłościowym i ściśle z nim powiązane.763 W szczególności zalicza się do 

nich te związane z prowadzeniem, zakończeniem postępowania oraz zatwierdzeniem układu 

(art. 32 ust. 1). Od zasady uznania przewidziany został generalny wyjątek, który opiera się  

o klauzulę porządku publicznego zawartą w art. 33. Zgodnie z tym przepisem odmowa uznania 

lub wykonania orzeczenia zagranicznego organu zależy od wystąpienia sytuacji, w której 

orzeczenie to spowodowałoby skutki niezgodne z podstawowymi prawami i wolnościami 

jednostki. Przykładem tego jest naruszenie prawa do wysłuchania osób zainteresowanych,  

a więc pozbawienie ich prawa do sądu764. 

Podstawowym pojęciem rozporządzenia i jednocześnie środkiem służącym realizacji 

jego celów jest „główny ośrodek podstawowej działalności” dłużnika (ang. centre of main 

interests – COMI).765 Miejsce to co do zasady decyduje o jurysdykcji organów krajowych (art. 

art. 3 ust. 1 akapit 1 rozporządzenia 2015/848) i w konsekwencji o prawie właściwym dla 

postępowania upadłościowego – lex fori concursus (art. 7 ust. 1). Obecne rozporządzenie 

definiuje766 COMI jako miejsce, „w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością  

o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich” (art. 3 

ust. 1 akapit 1). W ramach tej definicji należy wyróżnić dwa elementy, których łączne  

zaistnienie pozwala na ustalenie państwa, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej 

działalności dłużnika.  Pierwszy z nich to regularne sprawowanie zarządu nad działalnością  

w danym miejscu (element obiektywny). Po drugie miejsce takie powinno znajdować swoje 

odzwierciedlenie w świadomości osób trzecich, z których najbardziej istotni pozostają 

                                                 

762 Skuteczność ta jest ograniczona w przypadku wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego zgodnie  

z art. 3 ust. 2 oraz art. 19 ust. 2 rozporządzenie 1346/2000. 
763 Przykładowo chodzi tutaj o orzeczenia wydane w sprawie o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej. 

Zob. wyr. TS z 12.2.2009 r. w sprawie Seagon, C-339/07, par. 28. 
764 Zob. wyr. TS z 2.5.2006 r. w sprawie Eurofood, C-341/04, par. 65-67. W literaturze za inny przykład takiej 

sytuacji uważa się zmianę miejsca głównego ośrodka podstawowej działalności przez dłużnika (COMI)  

i jurysdykcji upadłościowej, skutkującej zastosowaniem odmiennych reguł pierwszeństwa w zaspokajaniu się z 

majątku dłużnika i w efekcie całkowitą lub znaczną utratę wartości roszczenia wierzyciela. Zob. R.J.  de Weijs, 

M.S. Breeman, Comi-migration…, s. 502 i n. Należy jednak poddać w wątpliwość zasadność tego poglądu,  

co zresztą sugurują również jego autorzy. Klauzula porządku publicznego polega na stwierdzeniu, że zastosowane 

przez organ innego państwa w sprawie regulacje są nie do pogodzenia z porządkiem prawnym państwa 

przyjmującego. Reguły pierwszeństwa zaspokojenia roszczeń stanowią istotny element każdego prawa 

upadłościowego. Sama zaś zmiana COMI nie podlega ocenie z perspektywy klazuli porządku publicznego. 

Ewentualnie w tym przypadku można sięgnąć po instytucję nadużycia prawa unijnego (zob. V.2.5.3. powżej).  
765 Zob. D. Latella, The “COMI”…, s. 486. 
766 Na gruncie rozporządzenia 1346/2000 wyjaśnienie tego pojęcia można było odnaleźć jedynie w jego preambule 

(motyw 13). Zob. M. Virgos, F. Garcimartin, The European Insolvency Regulation: Law and Practice, Kluwer 

2004, s. 39. 
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wierzyciele dłużnika (element subiektywny).767 Drugi ze wskazanych elementów odnosi się do 

tego, co można określić jako „ujawniona” siedziba zarządu spółki.768 Taka definicja ma 

zapewnić pewność i przewidywalność forum i regulacji, jakim będzie podlegał dłużnik w razie 

popadnięcia w stan niewypłacalności.769 Weryfikacją tej tezy jest oczywiście praktyka obrotu. 

Warto w tym kontekście wspomnieć o brytyjskiej sprawie Hellas Telecommunications 

(Luxembourg).770 Dotyczyła ona przeniesienia COMI z Luksemburga do Londynu. Polegało  

to na założeniu przez członka organu zarządzającego biura, ogłoszenie tego faktu w prasie  

i poinformowanie o tym wierzycieli. Siedziba rejestrowa i rezydencja podatkowa spółki 

pozostały w Luksemburgu. Trzy i pół miesiąca później spółka wystąpiła o wszczęcie 

postępowania naprawczego na prawie angielskim. Sąd brytyjski zaakceptował wniosek 

wskazując, że o zmianie COMI świadczyło przede wszystkim to, że wszystkie negocjacje  

z wierzycielami od pewnego momentu toczyły się w Londynie. Sprawa ta jest przykładem 

nadmiernego skupienia się na elementach subiektywnych COMI. 

Jednocześnie w odniesieniu do spółek i osób prawnych istnieje domniemanie prawne 

położenia COMI w państwie siedziby statutowej (art. 3 ust. 1 akapit 2 rozporządzenie 

2015/848). Domniemanie to ma charakter formalny i wzruszalny,771 a więc dopóki nie zostanie 

udowodnione, że centrum prowadzenia działalności spółki nie jest zlokalizowane w państwie 

siedziby statutowej, przyjmuje się jako miejsce położenia COMI to ostatnie.772 W związku  

z tym, sąd lub inny organ badający istnienie swojej jurysdykcji w sprawie upadłościowej 

powinien najpierw przyjąć, że COMI znajduje się w miejscu siedziby statutowej spółki. Warto 

wspomnieć, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia 2015/848 sąd bada z urzędu swoją jurysdykcję 

                                                 

767 Polska wersja językowa praktycznie nie uwzględnia zmian jakie zaszły w treści definicji COMI po wejściu  

w życie rozporządzenia 2015/848. Biorąc pod uwagę wersję anglojęzyczną, usunięty został przysłówek 

“therefore”, który wcześniej łączył element obiektywny i subiektywny definicji COMI. Zob. por. różnych wersji 

językowych F. Mucciarelli, Private International…, s. 14, przypis 80. Jedna z interpretacji tego zabiegu zakłada, 

że w ten sposób wzmocniony został obiektywny element definicji. Oznacza to, że przeniesienie COMI powinno 

mieć charakter trwały samo w sobie, a nie jak wcześniej „trwałość” zależała w istotnej mierze od tego, czy 

przeniesienie COMI zaczęło być rozpoznawalne przez osoby trzecie. Większa „samodzielność” obiektywnego 

elementu COMI może utrudnić przenoszenie COMI, a to z uwagi na konieczność istnienia realnego połączenia 

spółki z danym państwem, a nie tylko połączenia, która przede wszystkim znajduje odzwierciedlenie  

w zobiektyzowanej ocenie osób trzecich. Zob. F. Mucciarelli, Private International…, s. 13-15 i 19. 
768 Por. W-G. Ringe, Forum Shopping…, s. 595. 
769 Zob. R.J. de Weijs, M.S. Breeman, Comi-migration…, s. 500. 
770 II SCA [2009] EWHC 3199 (Ch); [2010] B.C.C. 295, 296. 
771 Zob. ogólnie na temat klasyfikacji domniemań F. Przybylski-Lewnandowski, Domniemanie prawne  

w: Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Jerzy Zajadło (red.), Warszawa 2007, s. 57. 
772 Takie rozwiązanie oczywiście sprzyja zjawisku forum shopping. Tak też D. Latella, The “COMI”…, s. 482.  

W szczególności przy przyjęciu „mocnego” domniemania położenia COMI w miejscu siedziby statutowej 

(rejestrowej) spółki. Tak J. Armour, Who Should…, s. 45-46. 
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w ramach rozpoznawania wniosku o wszczęcie postępowania. Nic nie stoi jednak  

na przeszkodzie, aby w tym przedmiocie sąd poprzestał na domniemaniu położenia COMI  

w miejscu siedziby spółki. Treść rzeczonego rozporządzenia nie wskazuje na obowiązek sądu 

lub innego właściwego organu krajowego badania rzeczywistego miejsca COMI z urzędu (por. 

motywy 32-34 rozporządzenia 2015/848). 

W przypadku położenia COMI w innym miejscu niezbędne stanie się najpierw 

ustalenie miejsca faktycznego zarządu nad spółką, o czym mogą świadczyć protokoły zebrań 

zarządu, regularne prowadzenie negocjacji, czy też informacja podana w korespondencji  

i oficjalnych pismach sygnowana przez członków organów kierowniczych spółki. Pod uwagę 

bierze się tylko te okoliczności, które są postrzegalne lub o których zostały poinformowane 

osoby trzecie, np. w związku z przeniesieniem COMI.773 Stąd żadnego znaczenia nie będą 

miały przykładowo instrukcje (nawet wiążące) przekazane przez zarząd spółki dominującej 

wobec spółki zależnej („wewnątrz” struktury holdingowej). Nie chodzi tutaj również  

o okoliczności jednorazowe lub sporadyczne, jak np. negocjacje z jednym z wielu wierzycieli, 

ale o utartą praktykę danej spółki.  

Stosunkowo nowym, gdyż wprowadzonym w ramach art. 3 ust. 1 akapit 2 zd. 2 

rozporządzenia 2015/848 mechanizmem przeciwdziałającym zmianom jurysdykcji poprzez 

przenoszenie siedziby statutowej jest ustalenie, że wskazane powyżej domniemanie położenia 

miejsca COMI nie działa w przypadku wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego 

złożonego przed upływem 3 miesięcy774 od przeniesienia siedziby statutowej spółki (tzw. 

suspicious period).775 Ponadto, chwila złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest 

adekwatna dla oceny COMI, niezależnie od późniejszych zmian w położeniu tego miejsca 

(perpetuatio fori).776 Obrazując to przykładem, przy badaniu wniosku o wszczęcie 

postępowania upadłościowego wobec spółki, która przeniosła siedzibę statutową do innego 

                                                 

773 Zob. motyw 30 rozporządzenia 2015/848. 
774 Na zbyt krótki okres wzruszalności domniemania wskazuje F. Mucciarelli, Private…, s. 19, który uważa, że 

nie będzie stanowić w wielu przypadkach problemu antycypowanie możliwości istotnego pogorszenia sytuacji 

majątkowej i instrumentalnego przeniesienia siedziby spółki na więcej niż 3 miesiące przed  faktycznym 

popadnięciem w stan niewypłacalności.  
775 W niektórych państwach członkowskich tego rodzaju regulacje istniały już przed wejściem w życie 

rozporządzenia 2015/848. Por. art 9 par. 2 włoskiej ustawy prawo upadłościowe z 26.3.1942 r., ze zm.- Legge 

Fallimentare, stanowiący o rocznym okresie nieskuteczności przeniesienia siedziby, oraz art. 10 ust. 1 

hiszpańskiej ustawy upadłościowej z 7.10.2003 r., ze zm. – Ley Concursal, który przewidywał 6-miesięczny okres. 
776 Zob. wyr. TS z 17.1.2006 r. w sprawie Staubitz-Schreiber, C-1/04, par. 24-27; w sprawie tej po złożeniu 

wniosku o wszczęcie postępowania dłużniczka (osoba fizyczna) przeniosła się z Niemiec do Hiszpanii; TS 

zauważył, że uznanie za relewantną prawnie zmianę miejsca zamieszkania dłużniczki już po wszczęciu 

postępowania służyłoby działaniom oportunistycznym i jednocześnie zmuszałoby wierzycieli do „pościgu”  

za dłużnikiem po różnych państwach członkowskich. Zob. szer. W.G. Ringe, Forum Shopping…, s. 591. 
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państwa członkowskiego, a złożonego wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od przeniesienia 

tej siedziby, sąd lub inny właściwy organ nie będzie mógł skorzystać z domniemania z art. 3 

ust. 1 akapit 2 rozporządzenia 2015/848, a więc zostanie zmuszony do zbadania rzeczywistego 

miejsca COMI w dacie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Nie jest 

bowiem dopuszczalne w takiej sytuacji przyjęcie fikcji, jakoby nie doszło do zmiany siedziby 

statutowej, gdyż wskazany wyżej przepis stanowi wyraźnie o braku zastosowania 

domniemania, a nie o ograniczonej czasowo skuteczności przeniesienia siedziby statutowej. 

Drugim równie istotnym pojęciem na gruncie rozporządzenia, wpływającym na 

mobilność spółek777, jest „oddział”, który wyznacza miejsce wszczęcia ewentualnego wtórnego 

postępowania upadłościowego (art. 3 ust. 2-4 rozporządzenia 2015/848). Postępowanie takie 

nie ma charakteru uniwersalnego i obejmuje majątek dłużnika znajdujący się na terenie państwa 

jego wszczęcia. Samo pojęcie oddziału posiada szczególne znaczenie na gruncie 

rozporządzenia (art. 2 pkt 10). Oznacza ono miejsce wykonywania działalności gospodarczej 

przy wykorzystaniu kapitału rzeczowego i ludzkiego, które nie ma charakteru tymczasowego. 

Postępowanie wtórne ma wzmacniać ochronę lokalnych wierzycieli, czyli takich, którzy są 

związani z funkcjonowaniem upadłego w ramach jednego państwa członkowskiego.778 

4.3.2. Synteza łączników w unijnych regulacjach postępowania upadłościowego 

Ustanowienie jako łącznika jurysdykcji upadłościowej głównego ośrodka 

podstawowej działalności spółki ma na celu zmniejszenie ryzyka powstania sytuacji, w której 

postępowanie upadłościowe będzie prowadzone przed organem państwa, z którym spółka 

związana jest w niewielkim stopniu.779   

Jednym z głównych celów rozporządzenia 2015/848 było przeciwdziałanie zjawisku 

forum shopping, a więc manipulowaniu łącznikiem jurysdykcji i prawa właściwego w sprawach 

upadłościowych. Podejście ustawodawcy europejskiego można tu podzielić na dwa etapy, dla 

których istotnym pozostaje moment ustalenia organu, a więc i prawa właściwego pod jakim 

będzie prowadzone postępowanie upadłościowe. Na pierwszym etapie wykorzystane zostały  

3 podstawowe łączniki związane z funkcjonowaniem spółki, a więc miejsce siedziby 

„ujawnionego” zarządu, siedziby statutowej oraz oddziału. Teoretycznie najbardziej doniosłe 

znaczenie ma ten pierwszy łącznik, gdyż to do niego bezpośrednio odwołuje się pojęcie COMI. 

Praktycznie jednak i w zależności od podejścia organów państw członkowskich, łącznik ten  

                                                 

777 Zob. W.G. Ringe, Forum Shopping…, s. 607. 
778 Zob. R.J.  de Weijs, M.S. Breeman, Comi-migration…, s. 503. 
779 Zob. W.G. Ringe, Forum Shopping…, s. 594. 
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w wielu przypadkach zostanie zastąpiony przez łatwiejsze do ustalenia miejsce siedziby 

statutowej. Dodatkowo, ze względu na wysoce ocenne kryteria określone w definicji COMI, 

należy uznać, że funkcja ochronna COMI będzie miała zastosowanie głównie w przypadku 

spółek skrzynek pocztowych, a więc w dużej mierze spółek powstałych w związku  

z orzeczeniem TS w sprawie Centros, C-212/97.780 Łącznikiem, który w najszerszym stopniu 

chroni interesy wierzycieli, jest ten określany jako oddział, pozwalający na wszczęcie wtórnego 

postępowania upadłościowego. Prezentowane podejście wykazuje pewne podobieństwo do 

tego, co na gruncie reguł kolizyjnych określa się przepisami wymuszającymi swoje 

zastosowanie. Wprawdzie organ państwa wszczęcia postępowania wtórnego uznaje 

postępowanie główne, gdyż to pierwsze ogranicza się do obszaru jednego państwa 

członkowskiego, to jednak stosuje on własne regulacje w zakresie, w jakim dotyczy to 

działalności podejmowanej w państwie swojej jurysdykcji. W istocie zatem postępowanie 

wtórne jest zaprzeczeniem zdolności spółek do wyboru miejsca COMI i zdaje się być bardziej 

skuteczne w ramach ochrony partykularnych interesów wierzycieli krajowych. 

Przedstawione instrumenty kolizyjnoprawne w sposób pośredni wpływają na zdolność 

spółki do wyboru prawa właściwego. Rozporządzenie w sprawie postępowania 

upadłościowego wprowadziło także środek, który bezpośrednio dotyka zjawiska forum 

shopping, a mianowicie ograniczenie czasowe (suspicious periods) stosowania domniemania 

określonego w art. 3 ust. 1 akapit 2 zd. 2 rozporządzenia 2015/848. Używając nomenklatury 

kolizyjnoprawnej wskazać trzeba, że stanowią one w istocie rodzaj subokreślników 

temporalnych łącznika.  

4.3.3. Ocena środków oddziaływania na mobilność spółek w unijnych 

regulacjach transgranicznego prawa upadłościowego 

Przedstawione powyżej mechanizmy wyznaczania organu i prawa właściwego oraz 

uznawania orzeczeń podejmowanych w sprawach dotyczących transgranicznej upadłości 

stanowią próbę pogodzenia z jednej strony wartości w postaci przeprowadzenia sprawnego  

i efektywnego postępowania w sytuacji niewypłacalności dłużnika, a z drugiej – zapobiegania 

zjawiskom negatywnym, za które przede wszystkim uważa się forum shopping. Temu 

pierwszemu celowi podporządkowane zostały przede wszystkimi reguły skuteczności orzeczeń 

wydanych przez sądy krajowe. Zasady wzajemnego uznania orzeczeń uniemożliwia 

wydawanie wzajemnie sprzecznych decyzji przez organy różnych państw członkowskich. 

                                                 

780 Zob. rozdz. V.3.4.2. powyżej oraz przykład sprawy z udziałem spółki „post-Centrosowej” – rozdz. V.3.4.5., 

wyr. TS w sprawie Kornhaas, C-594/14.  
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Stwarza ona jednocześnie zagrożenie między innymi powstania zjawiska „wyścigu wniosków” 

(ang. race to file), a więc podejmowania prób wszczęcia postępowania w danej jurysdykcji 

przed innymi podmiotami. Zjawisku temu sprzyja jednak przede wszystkim niedookreśloność 

łącznika jurysdykcji – COMI, który może stanowić przedmiot odmiennych interpretacji  

w rożnych państwach członkowskich. W ocenie L. Enriques, M. Gelter jest to „wysoce 

niejednoznaczna i podatna na manipulacje koncepcja” („a highly ambiguous and manipulative 

concept”).781 

COMI jest również podstawowym mechanizmem mającym za zadanie przeciwdziałać 

zjawisku forum shopping. Trudno jednak nie zgodzić się już z wczesnymi przewidywaniami 

dotyczącymi jeszcze rozporządzenia 1346/2000, że łącznik miejsca sprawowania zarządu 

połączony z domniemaniem jego położenia w państwie siedziby statutowej spółki istotnie 

sprzyja wskazanemu zjawisku. Jak pokazała bowiem praktyka obrotu, przeniesienie zarządu,  

a w tym momencie również siedziby spółki, jest zadaniem stosunkowo prostym. Trochę 

większą przeszkodą może okazać się wprowadzenie „okresów podejrzliwości” (ang. suspicious 

periods), czyli zawieszenia działania domniemania położenia COMI w miejscu siedziby 

statutowej do 3 miesięcy po jej przeniesieniu. Poza jednak przywołanym zarzutem, że termin 

ten może okazać się w praktyce zbyt krótki, spółka nadal może zmienić miejsce samego COMI, 

gdyż jego „przenoszalność” nie jest ograniczona.  

Należy także odnieść się do możliwości wszczynania wtórnych postępowań. Łącznik 

jurysdykcji w tym przypadku odwołuje się do rzeczywistej działalności gospodarczej spółki 

(miejsce oddziału), a zatem w najpełniejszy sposób gwarantuje wierzycielom, że ich interes 

będzie chroniony w państwie, z którym związane jest również ich funkcjonowanie. 

Wszczynanie jednak tego rodzaju postępowań zagraża efektywności postępowania z upadłym 

dłużnikiem. Rozproszenie działań podejmowanych wobec podmiotu upadłego przeczy 

zasadzie uniwersalizmu, która powinna stanowić fundament dla tworzenia unijnego rynku. 

Możliwość wszczęcia postępowania wtórnego szczególnie negatywnie oddziałuje na sytuacje 

grup spółek, założonych w różnych państwach i ściśle powiązanych ze sobą gospodarczo.782 

Problem w tej kwestii polega w dużej mierze na utrudnieniu sprzedaży całego przedsiębiorstwa 

prowadzonego w różnych krajach przez podmioty odrębne w świetle prawa. 

                                                 

781 Zob. L. Enriques, M. Gelter, Regulatory…, s. 438. 
782 Ib., s 439. 
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Jak zauważa F. Mucciarelli, istnieją dwa założenia, na których oparł się europejski 

legislator przy wprowadzaniu pojęcia COMI.783 Pierwsze z nich dotyczy posiadania przez 

spółkę centrum działalności, a więc wyróżniającego się miejsca, którego wyznaczenia nie 

powinno sprawiać większych problemów zarówno otoczeniu spółki, jak i przede wszystkim 

sądowi upadłościowemu.784 Po drugie założono, że dokonanie reinkorporacji spółki bez jej 

wcześniejszej likwidacji jest co najmniej istotnie utrudnione, o ile w ogóle możliwe na gruncie 

prawa unijnego. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że siedziba faktyczna spółki pokrywać 

będzie się z siedzibą oznaczoną w rejestrze handlowym, do którego została wpisana spółka.785 

Trudno nie wskazać, że zarówno zarządzanie działalnością z wielu miejsc, jak i częste ich 

zmienianie, nie jest w obecnych czasach istotnym problemem i nie wiąże się z wysokimi 

kosztami. Jednocześnie możliwość reinkorporacji jest już praktycznie całkowicie otwarta dla 

spółek (przynajmniej przy wykorzystaniu instrumentu połączeń transgranicznych). 

Wszystko to skłania do zadania pytania, czy podjęta na gruncie rozporządzenia  

w sprawie postępowania upadłościowego próba połączenia pewności (łącznik siedziby 

statutowej) z elastycznością (miejsce faktycznego wykonywania działalności) powiodła się na 

obszarze wspólnego rynku lub w ogóle mogła się powieść na tak zróżnicowanym gospodarczo 

i prawnie obszarze. Pewną odpowiedzią na to pytanie jest poszukanie lepszej alternatywy dla 

przyjętego rozwiązania. Warto bowiem zastanowić się, czy nie właściwsze byłoby 

przeniesienie ochrony przed omijaniem prawa i postępowania upadłościowego na szkodę 

wierzycieli w ramach postępowań reorganizacyjnych (transgranicznych łączeń, podziałów  

i przekształceń). Wadą rozwiązań skupiających się wokół pojęcia COMI jest to, że praktycznie 

nie istnieje wśród nich mechanizm ochronny o charakterze ex ante w stosunku do chwili zmiany 

COMI. W związku z powyższym, wierzyciele mogą co najwyżej przewidywać, że ta zmiana 

potencjalnie nastąpi i ewentualnie obciążyć dłużnika – spółkę kosztem wynikającym z ryzyka, 

jakie jest z tym związane (zakładając istnienie po stronie wierzyciela odpowiedniej pozycji 

negocjacyjnej). W sytuacji procesów reorganizacyjnych ocena wpływu zmiany następuje  

w momencie transgranicznej operacji. Wtedy badana mogłaby być też kwestia, czy zmiana taka 

nie wpłynie negatywnie na interesy wierzycieli z perspektywy prawa upadłościowego. 

Rozwiązanie to ma jednak pewne wady. Po pierwsze, zakłada zdolność organów sądowych do 

oceny zarówno regulacji różnych państw i ich porównania, jak i gospodarczej sytuacji spółki  

                                                 

783 Zob. F. Mucciarelli, Not Just Efficiency: Insolvency Law in the EU and Its Political Dimension, EBOR 1/2013, 

s. 188. 
784 Na wadliwość tego założenia wskazuje również L. Enriques, M. Gelter, Regulatory…, s. 442. 
785 Zob. F. Mucciarelli, Not Just…, s. 190. 
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– dłużnika. Po drugie, przyjęcie tego rozwiązania wpływałoby negatywnie na sprawność 

postępowań reorganizacyjnych. Po trzecie, wiązałoby się z ustanowieniem powiązania prawa  

i postępowania upadłościowego z miejscem siedziby statutowej (rejestrowej). W tym 

przypadku nie można wykluczyć, że po pewnym czasie spółki mogłyby lokować się  

w jurysdykcjach najbardziej korzystnych z punktu widzenia norm związanych z prawem  

i postępowaniem upadłościowym. Zagrażałoby to powstaniem efektu „wyścigu do dna” („race 

to the bottom”) i ogólnym obniżeniem ochrony wierzycieli. W rezultacie wydaje się, że dopiero 

harmonizacja materialnego prawa upadłościowego w UE przynajmniej w zakresie 

minimalnych standardów ochrony wierzycieli mogłaby jedynie skłonić do odejścia od modelu 

COMI w stronę modelu ochrony na etapie transgranicznych procesów restrukturyzacyjnych.  

4.4. Wpływ harmonizacji norm kolizyjnych w UE na mobilność spółek 

4.4.1. Wprowadzenie 

Aktami prawnymi, które na poziomie unijnym w sposób ogólny odnoszą się  

do problematyki jurysdykcji i prawa właściwego w sprawach cywilnych i handlowych,  

są odpowiednio rozporządzenie Bruksela I bis oraz rozporządzenie Rzym I i II. Przy czym 

jedynie to pierwsze odnosi się, chociaż trzeba przyznać, że w bardzo ograniczony zakresie, do 

kwestii związanych z istnieniem i funkcjonowaniem spółek. W pozostałym zakresie regulacje  

te określają sposób wyznaczenia prawa właściwego (jurysdykcji) dla stosunków prawnych, 

których stroną potencjalnie jest spółka jako podmiot prawa. Wskazanie w takiej sytuacji jako 

łącznika siedziby statutowej (rejestrowej) pozwala spółce wpływać na to, jakie prawo 

(jurysdykcja) znajdzie zastosowanie w określonej sprawie. Z kolei wyznaczenie innych 

kryteriów wskazania często utrudniać będzie różnego rodzaju manipulacje w tym zakresie. 

4.4.2. Rozporządzenie Bruksela I bis 

Przepisy o jurysdykcji zawarte w rozporządzeniu Bruksela I bis znajdują zastosowanie 

do spraw cywilnych i handlowych, która to przesłanka powinna być interpretowana niezależnie 

od tego, jakie znaczenia można przypisać tym pojęciom w krajowych porządkach prawnych.786  

Stąd do spraw cywilnych i handlowych należy zaliczyć te, które nie są związane  

z wykonywaniem władzy publicznej, niezależnie od tego, jakie cechy wykazują podmioty  

w nie zaangażowane. Wyłączeniu podlegają między innymi również sprawy upadłości, 

                                                 

786 Zob. wyr. TS w sprawie LTU v Eurocontrol, C-29/76, par. 3-5; w literaturze: P. Rogerson, w: Brussels  

I Regulation, U. Magnus, P. Mankowski, Monachium 2007, s. 51-59. 
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układów i innych podobnych postępowań uregulowanych rozporządzeniem w sprawie 

postępowania upadłościowego.  

Podstawowym łącznikiem jurysdykcji określonym w przedmiotowym rozporządzeniu 

jest domicyl podmiotu pozwanego. W odniesieniu do spółek art. 63 ust. 1 rozporządzenia 

Bruksela I bis stanowi, że miejsce zamieszkania znajduje się alternatywnie787 tam, gdzie mieści 

się siedziba statutowa, główny organ zarządzający (ang. central administration; niem. 

Hauptverwaltung) lub główne przedsiębiorstwo spółki. Spółka taka nie musi być utworzona na 

terenie Unii. Wystarczające jest, aby jedno z miejsc wymienionych w przepisie znajdowało się 

na terenie Unii.788 Wciąż jednak na gruncie tego rozporządzenia spółka potencjalnie może mieć 

miejsce zamieszkania w trzech różnych państwach członkowskich i w każdym z nich powód 

będzie posiadał uprawnienie do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko takiej spółce. 

Warto jednak zaznaczyć, że najprostsze w praktyce z uwagi na łatwość wykazania będzie 

pozwanie jej w miejscu siedziby statutowej z powołaniem się na treść dokumentu (statutu, 

umowy spółki) lub wpisu w publicznym rejestrze. 

Niezależnie od powyższego spółka może zostać pozwana w miejscu wyznaczonym na 

podstawie przepisów o jurysdykcji szczególnej (sekcja 2 rozporządzenia Bruksela I bis), które 

zasadniczo odnoszą się do przyczyny, która stała się przedmiotem sporu (np. umowa, czyn 

zabroniony itd.). Trzeba zwrócić w tym miejscu uwagę, że w ramach tych unormowań znalazł 

się przepis stanowiący o jurysdykcji miejsca położenia oddziału, agencji, spółki zależnej lub 

innego miejsca trwałego osiedlenia w sprawach związanych z ich działalnością (art. 7 pkt 5).  

Z braku definicji podanych form osiedlenia się spółki w państwie innym niż jej miejsce 

zamieszkania w rozumieniu wyżej wymienionego art. 63 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I bis 

należy uznać za takie, które umożliwia spółce prowadzenie w innym miejscu niż państwo 

inkorporacji stałej i samodzielnej w sensie gospodarczym działalności (np. możliwość 

prowadzenia negocjacji i podejmowania decyzji na podstawie szeroko udzielonego 

upoważnienia, a więc bez konieczności każdorazowego kontaktowania się ze spółką) przy 

wykorzystaniu niezbędnych do tego i obiektywnie rozpoznawalnych przez osoby trzecie 

                                                 

787 Pewne wątpliwości może powodować fakt, że w przeciwieństwie do brzmienia rozporządzenia Bruksela I,  

w rozporządzeniu Bruksela I bis poszczególne miejsca wyznaczające zamieszkania nie są rozdzielone funktorem 

„lub”. Z literalnego brzmienia art. 63 ust. 1 wynika, że miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie siedziba 

statutowa i główny organ zarządzający lub w miejscu głównego przedsiębiorstwa. Stąd dwa pierwsze miejsca 

muszą wystąpić razem. Trudno jednak byłoby zaakceptować taką wykładnię tego przepisu mając uwagę jego cel, 

którym jest przyznanie szerokich możliwości w zakresie miejsca pozwania spółki.  
788 Zob. P. Vlas, w: Brussels…, s. 703. 
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zasobów ludzkich i materialnych.789 Możliwość pozwania spółki w miejscu osiedlenia się 

spółki (podobnie zresztą jak dalsze przepisy dotyczące spraw z zakresu umów ubezpieczenia, 

umów konsumenckich oraz umów o pracę)790 istotnie ograniczają możliwość manipulowania 

przez spółkę jurysdykcją, gdyż w żadnym ze wskazanych przypadków łącznikiem nie jest 

wyłącznie miejsce inkorporacji czy też siedziby statutowej spółki; okoliczności, na które spółka 

ma bezpośredni i samodzielny wpływ. 

Należy w tym miejscu dodać, że kwalifikacja działalności spółki jako miejsca 

zamieszkania albo miejsca innego osiedlenia (oddział, agencja itp.) wynika ze starannej analizy 

danego stanu faktycznego i ma charakter materialny.791 Oznacza to, że formalnie 

zarejestrowany oddział spółki może być de facto siedzibą organu zarządzającego spółką, co 

będzie zdarzało się zwłaszcza w odniesieniu do tzw. spółek skrzynek pocztowych 

(pseudozagranicznych). W takiej sytuacji spółka może zostać pozwana w miejscu 

funkcjonowania oddziału nawet w sprawie, która nie dotyczy działalności tego oddziału.792 

Poza powyższymi sytuacjami w rozporządzeniu Bruksela I bis przewidziana została 

dla niektórych spraw jurysdykcja wyłączna (Sekcja 6).  Odejście w tym wypadku od ogólnej 

reguły miejsca zamieszkania, czy też możliwości wyboru jurysdykcji w ramach stosownej 

umowy,793 dotyczy między innymi spraw ściśle związanych z istnieniem i funkcjonowaniem 

spółek. Do takich zaliczają się te, których przedmiotem jest, po pierwsze, ważność, nieważność 

lub rozwiązanie spółki albo ważność decyzji jej organów (art. 24 pkt 2) lub, po drugie, ważność 

wpisów do rejestrów publicznych, a więc również rejestrów, do których wpisywane są spółki 

(art. 24 pkt 3). W orzecznictwie i literaturze podkreśla się, że przesłanki te jako wyjątki 

pozbawiające podmioty wyboru forum powinny być interpretowane ściśle.794  

W odniesieniu do art. 24 pkt 3 rozporządzenia Bruksela I bis sądem właściwym jest 

sąd państwa, na terytorium którego prowadzony jest rejestr. Istotnym jest w tym miejscu to, że 

nie każda sprawa związana z funkcjonowaniem rejestru publicznego jest sprawą, która podlega 

                                                 

789 Zob. wyroki TS w sprawach Somafer, 33/78, 3 par. 12; De Bloos, 14/76, par. 23; Blanckaert and Willems, 

139/80, par. 12-13; SAR Schotte, 218/86, par. 14-17. Zwłaszcza w tym ostatnim wyroku wykorzystano koncepcję 

zblizoną do tzw. jednolitej jednostki gospodarczej (single economic unity). Stąd w sprawach, których stroną 

stosunku prawnego jest spółki sądem właściwym do rozpoznania może być przykładowo sąd właściwy dla spółki 

matki lub spółek siostrzanych. 
790 Sekcje 3-5 rozporządzenia Bruksela I bis. 
791 Wyjątek stanowi tu oczywiście siedziba statutowa lub rejestrowa, która ze swej istoty wynika z odpowiedniego 

wpisu w rejestrze publicznym. 
792 Zob. orzeczenie niemieckiego sądu w sprawie pseudozagranicznej spółki z siedzibą rejestrową w Birmingham, 

a posiadającej oddział w Niemczech (Düsseldorf); BGH, wyr. z 27.6. 2007 - XII ZB 114/06, LG Düsseldorf; 

EuZW 2007, 580.  
793 Por. art. 24 ust. 4 rozporządzenia Bruksela I bis. 
794 Wyrok TS z 2.10.2008 w sprawie Hasset, C‐372/07, par. 19; A. Zorzi, A European…, s. 62 i wskazana tam 

literatura. 
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pod normy rozporządzenia Bruksela I bis. Dotyczy to wyłącznie ważności wpisów do rejestru, 

co oznacza, że sprawy dotyczące samych wpisów nie są objęte regulacją art. 24 pkt 3 

rozporządzenia Bruksela I bis ani żadnego innego przepisu omawianego w tym miejscu 

rozporządzenia.  

Przechodząc do kwestii związanych z art. 24 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis, jeżeli 

chodzi o łączniki jurysdykcji w przypadku tego przepisu, sąd właściwy położony jest  

w państwie siedziby spółki, której miejsce określane jest w oparciu o własne normy kolizyjne 

sądu rozpoznającego sprawę. W przeciwieństwie zatem do miejsca zamieszkania określonego 

w art. 63 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I bis, siedziba spółki definiowana jest na gruncie 

każdego z państw członkowskich. Z uwagi jednak na obowiązek uznania spółki założonej  

w innym państwie członkowskim wynikający z orzecznictwa TS (wyroki w sprawach Centros 

i Überseering) i zakres spraw, jakie określa art. 24 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis, siedziba 

będzie znajdowała się co do zasady w państwie, zgodnie z którym dana spółka została 

utworzona i funkcjonuje na unijnym rynku.795  

Szerszej uwagi wymaga w tym miejscu również to, że pewne wątpliwości w praktyce 

sądów państw unijnych budzi rozumienie pojęcia ważności decyzji organów spółki na gruncie 

art. 24 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis. W szczególności za wchodzące w ten zakres uznane 

zostały sprawy, które obejmowały spory o kwestie związane z uchwałami, a nie samą uchwałą 

zgromadzania wspólników spółki. Tak było w przypadku kwestionowania wynagrodzenia 

przyznanego wspólnikowi, którego akcje zostały przymusowo wykupione (ang. squeeze-

out).796 Argumentacja sądu austriackiego przebiegała w tym wypadku w ten sposób, że celem 

przepisu takiego jak art. 24 pkt 2 rozporządzenia Bruksela bis jest przede wszystkim lokalizacja 

jurysdykcji w jednym miejscu, aby uniknąć powstania sprzecznych decyzji organów różnych 

państw. Rozpoznanie skargi na sposób ustalenia wynagrodzenia za wykupione akcje zmienia 

w części uchwałę; de facto dochodzi tutaj do badania ważności uchwały i powodzenie 

powództwa doprowadza do zmiany treści uchwały. W komentarzu do tej linii argumentacji 

wypada stwierdzić, że rzeczywiście w przedstawionym stanie faktycznym istniał dostateczny 

związek pomiędzy przedmiotem sporu a uchwałą organu spółki. Niemniej jak słusznie 

zauważył TS w sprawie Hasset, zbyt szerokie definiowanie relacji pomiędzy decyzjami 

                                                 

795 Trudno jednocześnie oczekiwać, aby państwo utworzenia spółki odmówiło swojej jurysdykcji, zwłaszcza gdy 

krajowa spółka jest stroną pozwaną. Zob. M. Lehmann, w: The Brussels I Regulation recast, A. Dickinson,  

E. Lein (red.), Oksford, 2015, s. 255–276; A. Zorzi, A European…, s. 262. 
796 Zob. wyr. z 18.2.2010 r. Sądu Najwyższego Austrii (OGH), 6 Ob 221/09 g.  
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organów a zdarzeniami związanymi ze spółką i powstających w ten sposób stosunków 

prawnych (kontraktowych, deliktowych lub innych) doprowadziłoby do absurdalnych 

wniosków. Mianowicie, istotna część spraw, w których pozwaną byłaby spółka podlegałaby 

jurysdykcji wyłącznej na gruncie art. 24 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis.797 

Inaczej do problemu jurysdykcji w sprawie obowiązkowego wykupu podszedł z kolei 

Sąd Wyższy w Pradze (Vrchní soud w Praze) w postępowaniu apelacyjnym.798 W sprawie tej 

spółką odkupującą udziały była polska spółka Zakłady Azotowe Anwil SA z siedzibą we 

Włocławku, która została pozwana przez pozostałych akcjonariuszy spółki Spolana a.s.  

z siedzibą w Czechach. Podobnie jak w poprzedniej sprawie przedmiotem sporu był zarzut 

nieprawidłowego określenia wysokości wynagrodzenia za wykupywane akcje. Kluczowym 

problemem okazała się jednak kwestia tego, czy sądem właściwym jest sąd miejsca 

zamieszkania – siedziby polskiej spółki, czy też sprawa powinna się toczyć przed organami 

czeskimi. Sąd uznał, że jurysdykcja powinna zostać ustalona na podstawie art. 7 pkt 1 

rozporządzenia Bruksela I bis, a więc potraktował prawo do otrzymania wynagrodzenia za 

odkupione akcje za element stosunku prawnego o charakterze umownym. W uzasadnienie tego 

poglądu sąd wskazał na szerokie rozumienie pojęcia umowy na gruncie przedmiotowego 

rozporządzenia przez TS,799 a w konsekwencji możliwość uznania spółki za zbiór stosunków 

zobowiązaniowych (cz. soubor závazkových vztahů). Miejscem wykonania takiej umowy 

(relacji wewnętrznych) jest miejsca założenia spółki – Czechy. Również miejscem wypłaty 

wynagrodzenia za akcje będzie Republika Czeska. 

Obie przedstawione interpretacje, chociaż oparte na odmiennych podstawach 

prawnych doprowadziły do analogicznych wniosków – powiązania stosunku prawnego  

z prawem siedziby spółki. W gruncie rzeczy sądy zdroworozsądkowo poszukiwały podstawy 

prawnej dla założonego istnienia szczególnie bliskiego związku pomiędzy sporem a sądem 

państwa, pod którego prawem działała spółki. Z pewnością zarówno z perspektywy 

akcjonariuszy mniejszościowych i ekonomiki procesowej jest to prawidłowe. Niemniej 

stanowisko sądów, jak się zdaje, nie odpowiada w pełni treści rozporządzenia Bruksela I bis. 

W obu przypadkach sąd oparł się na wykładni funkcjonalnej szeroko interpretując odpowiednio 

pojęcie ważności decyzji organów spółki oraz stosunku umownego. Wady tej pierwszej 

interpretacji zostały przedstawione powyżej, a jeżeli chodzi o tą drugą, to potraktowanie 

umowy spółki jak każdej innej umowy cywilnoprawnej może też mieć negatywne skutki. 

                                                 

797 Zob. wyr. TS z 2.10.2008 w sprawie Hasset, C‐372/07, par. 23. 
798 Postanowienie z 8.7.2015 r., 7 Cmo 319/2015-140, niepub. 
799 Zob. wyr. TS z 20.5.2005 r. w sprawie Engler, C-27/02, par 45-48. 
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Wspólnicy nie zakładali bowiem spółki w danej jurysdykcji, aby później analizować każdy 

stosunek prawny i badać, w którym kraju następuje jego wykonanie, a w konsekwencji czy nie 

związane to będzie z koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądem innego państwa. 

Celem tej krytyki nie jest jednak całkowite zanegowanie przedstawionych wniosków sądów  

i postulat przyjęcia innego poglądu, ale raczej zwrócenie uwagi na negatywne konsekwencje 

prób ujęcia konkretnych przypadków i problemów pod normy prawne, które tylko pozornie 

odpowiadają danemu stanowi faktycznemu.  

4.4.3. Rozporządzenie Rzym I i II 

Rozporządzenia Rzym I i II stanowią zbiór norm wyznaczających odpowiednio prawo 

właściwe dla zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Akty te nie odnoszą się 

bezpośrednio do stosunków korporacyjnych.800 Ponadto posługują się one łącznikami, które 

przynajmniej w założeniu mają wskazywać system prawny, który wykazuje najściślejszy 

związek z danym stosunkiem prawnym.801 Już z tego powodu można założyć, że 

rozporządzenia te w niewielkim stopniu, o ile w ogóle, będą ingerować w procesy mobilności 

spółek. Z drugiej strony, ewentualna restrukturyzacja danej spółki sama w sobie nie wpłynie na 

treść norm merytorycznych, którym dany stosunek dotychczas podlegał.802  

Wprawdzie na gruncie wymienionych rozporządzeń istotną rolę odgrywa łącznik 

miejsca zwykłego pobytu (ang. habitual residence)803 strony danego stosunku prawnego,804  

to jednak w odniesieniu do spółek miejscu temu nadana została szczególna definicja. Zgodnie 

z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rzym I oraz art. 23 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia Rzym II  

za miejsce pobytu spółki uznaje się miejsce siedziby jej głównego organu zarządzającego (ang. 

central administration; niem. Hauptverwaltung),805 czyli miejsce podejmowania 

fundamentalnych decyzji i sprawowania kontroli nad spółką przez osoby do tego powołane.806 

Odmiennie zatem niż na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis, które posługuje się terminem 

                                                 

800 Por. wyraźne wyłącznie na gruncie art. 1 ust. 2 pkt f) rozporządzenia Rzym I oraz art. 1 ust. 2 pkt d) 

rozporządzenia Rzym II. 
801 Bezpośrednio do tego kryterium odwołuje się chociażby reguła korekcyjna oraz dopełniająca zawarta 

odpowiednio w art. 4 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rzym II. Zob. M. Pazdan, Prawo…, s. 33-34 i 177. 
802 Zob. A. Mucha, Transgraniczne…, s. 79 i n.  
803 Na temat tego łącznika zob. szer. P. Rogerson, Habitual Residence: The New Domicile?, ICLQ 1/2000, s. 86-

107. 
804 Zob. przykładowo art. 4 ust. 1 pkt. a) i b) rozporządzenia Rzym I oraz art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rzym II. 

Zob. M. Altenkirch, w: Rome I Regulation, F. Ferrari (red.), Monachium 2015, s. 479. 
805 Pewne różnice w brzmieniu tych przepisów w wersji polskiej wynikają zapewne z braku skoordynowania 

procesu tłumaczenia tych aktów. 
806 Por. M. Altenkirch, w: Rome…, s. 480. 
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miejsca zamieszkania (ang. domicile) norma kolizyjna ogranicza się tutaj do łącznika jednego 

miejsca, co służyć ma pewności treści danego stosunku prawnego.807 Ponadto ścisły związek 

stosunku prawnego z danym systemem prawnym gwarantuje fakt, że w przypadku umowy 

zawartej z konkretną zależną jednostką organizacyjną (np. oddział, agencja) lub przez  

tę jednostkę wykonywaną łącznikiem kolizyjnym jest siedziba jednostki (por. art. 19 ust. 2 

rozporządzenia Rzym I oraz analogicznie w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego 

szkodę lub powstania szkody w ramach działalności jednostki organizacyjnej spółki, art. 23 ust. 

1 zd. 2 rozporządzenia Rzym II).  

Ograniczeniu manipulowania miejscem zwykłego pobytu spółki służy również 

subokreślnik temporalny, który nakazuje za chwilę właściwą dla ustalenia miejsca zwykłego 

pobytu przyjąć chwilę zawarcia umowy (art. 23 ust. 3 rozporządzenia Rzym I).808 W przypadku 

rozporządzenia Rzym II subokreślnik temporalny można odnaleźć w przepisach 

szczegółowych. Jest to przykładowo chwila powstania szkody (np. art. 4 ust. 2) lub chwila 

wystąpienia zdarzenia będącego źródłem bezpodstawnego wzbogacenia (art. 10 ust. 2).  

Przepisy omawianych tu rozporządzeń istotnie ograniczają możliwość spółki do 

zmiany prawa właściwego danego stosunku prawnego przy instrumentalnym wykorzystaniu 

regulacji dotyczących mobilności spółek (np. transgranicznego połączenia). Wprawdzie 

przeniesienia miejsca siedziby głównego organu zarządzającego w wielu przypadkach nie 

będzie procesem skomplikowanym, to jednak zmiana taka nie będzie miała znaczenia po 

nawiązaniu stosunku umownego. Pewne zagrożenie dla osób poszkodowanych w przypadku 

zobowiązań pozaumownych może wystąpić, jeżeli pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę 

a samą szkodą upłynął pewien czas. Nawet jednak w takim wypadku do dyspozycji sądu 

pozostają reguły korekcyjne pozwalające na powiązanie danego stosunku z prawem państwa, 

jeżeli uda się wykazać wystąpienie między nimi ściślejszego związku, niż na gruncie łącznika 

miejsca zwykłego pobytu spółki (np. art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rzym II). 

4.5. Regulacje harmonizujące transgraniczną mobilność spółek w UE 

Jednym z podstawowych celów ustanowienia dyrektyw w obszarze swobody 

przedsiębiorczości jest usuwanie barier istniejących na gruncie prawa spółek państwa 

członkowskich i powiązanych z nim gałęzi prawa takich jak prawo pracy czy też prawo 

podatkowe. Bariery te mogą być związane z narzędziami w postaci ram prawnych, jakie są 

                                                 

807 Zob. motyw 39 rozporządzenia Rzym I. Trudno jednak nie zgodzić się z krytyką zdefiniowania pojęcia miejsca 

zwykłego pobytu poprzez nieostry termin głównego miejsca sprawowania zarządu nad spółką. Por. M. Altenkirch 

w: Rome…, s. 479. 
808 Zob. M. Altenkirch w: Rome…, s. 484 i n. 
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potrzebne do przeprowadzenia sprawnego procesu przeniesienia spółki z jednego systemu 

prawnego do innego. Dyrektywy pozwalają również na zlikwidowanie zagrożeń, jakie niesie 

za sobą mobilność spółek, a przez to również służą one zmniejszeniu obaw niektórych państw 

członkowskich przed nadmierną liberalizacją prawa korporacyjnego w Europie. 

Obecnie zdecydowana większość przepisów odnoszących się do mobilności spółek 

zawarta jest w dyrektywie 2017/1132, która konsoliduje dotychczasowy dorobek legislacyjny 

UE w zakresie niektórych aspektów prawa spółek. Akt ten jest w istocie zbiorem dotychczas 

uchwalonych dyrektyw dotyczących wybranych problemów związanych z tworzeniem spółek, 

połączeniem i współpracą krajowych rejestrów handlowych, ograniczeniami unieważnienia 

stosunku spółki, wymogami kapitałowymi, funkcjonowaniem oddziałów spółek oraz 

operacjami restrukturyzacyjnymi o charakterze krajowym i transgranicznym. Poniższa analiza 

ma na celu wskazanie, w jaki sposób przepisy dyrektywy 2017/1132 wpływają na mobilność 

spółek. Przy czym nacisk zostanie położony na przepisy dotyczące transgranicznych łączeń 

transgranicznych.  

4.5.1. Łączenia krajowe jako modelowy proces restrukturyzacji spółek 

Znaczenie regulacji unijnych dotyczących wewnętrznych (krajowych) procesów 

restrukturyzacyjnych wykracza poza samą harmonizację prawa w państwach członkowskich  

w tym zakresie. W szczególności trzecia dyrektywa prawa spółek z 9.10.1978 r. dotycząca 

łączenia się spółek akcyjnych stworzyła modelowe rozwiązanie dla restrukturyzacji spółek 

kapitałowych („europäische Modell für Strukturmaßnahmen”809).810 Pomimo istnienia już  

w tym czasie w państwach członkowskich wyraźnych regulacji lub faktycznej możliwości 

dokonania tego typu transakcji,811 trzecia dyrektywa stworzyła ramy procedury, które stały się 

jednolite na terenie całej wspólnoty.812 

Zaprojektowanie modelu restrukturyzacji spółek kapitałowych oparte zostało  

o założenie, że łączenia (podobnie jak podziały i przekształcenia) stanowią rodzaj transakcji 

fundamentalnej dla wewnętrznych relacji spółki. Z tego względu podstawowym punktem 

zainteresowania ustawodawcy europejskiego stała się ochrona udziałowców bez względu na 

                                                 

809 Bazują na nich: szósta dyrektywa dotycząca podziału spółek akcyjnych; dziesiąta dyrektywa w sprawie 

transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych oraz wposmniany już art. 8 SE-R; A. Opalski, Europejskie…, 

s. 411; M. Luter. W. Bayer, J. Schimdt, Europäisches…, s. 588.  
810 Podobnie K. Oplustil, Zmiany kodeksu spółek handlowych pod wpływem prawa europejskiego – na przykładzie 

regulacji łączeń transgranicznych i krajowych, w: Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, J. Frąckowiak 

(red.), Wrocław 2013, s. 43. 
811 Zob. M. Luter, W. Bayer, J. Schimdt, Europäisches…, s. 591. 
812 Ib., s. 590. 

 



183 

wartość samej transakcji. Oznacza to, że zastosowanie regulacji łączenia nie zależy  

w szczególności od wartości majątku lub stosunku majątków łączących się spółek.813 Niemniej 

w pewnych przypadkach szczególne regulacje zostały przewidziane dla łączeń, które mają 

niewielki wpływ na proporcje posiadanych udziałów w spółce (np. przejęcie jednej spółki przez 

inną, która posiada znaczący pakiet akcji w tej pierwszej). 

Zakres podmiotowy unijnego prawa wtórnego w sprawie łączeń krajowych dotyczy 

spółek akcyjnych, których rodzajowe wyliczenie nastąpiło w załączniku do dyrektywy.814 

Krajowy wymiar łączenia wynika z tego, że dotyczy on tylko spółek utworzonych  

i pozostających pod prawem jednego państwa członkowskiego.815 Stosunkowo wąski zakres 

podmiotowy miał wynikać z twierdzenia, zgodnie z którym harmonizacja najbardziej 

rozwiniętej formy spółki kapitałowej powinna być wystarczająca i pociągnąć za sobą zmiany 

również w obrębie innych form spółek.816 

Europejski model łączenia spółek charakteryzuje się trzema cechami: sukcesją praw  

i obowiązków na jedną ze spółek, rozwiązaniem pozostałych spółek bez przeprowadzania ich 

likwidacji oraz zasadą, że dotychczasowi akcjonariusze spółek rozwiązanych uzyskują akcje  

w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej. Ponadto wprowadzony został podział na dwa 

zasadnicze rodzaje łączeń: poprzez przejęcie (per incorporationem) oraz poprzez zawiązanie 

nowej spółki (per unionem).817 Pierwsze z nich polega na przejściu praw i obowiązków ze 

spółek przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji na istniejącą spółkę przejmującą, 

co następują za przyznaniem akcjonariuszom spółek przejmowany akcji w spółce przejmującej 

lub świadczenia pieniężnego w wysokości nieprzekraczającej 10% wyemitowanych akcji.818 

Drugi rodzaj łączenia wyróżnia się tym, że dochodzi w nim do utworzenia nowej spółki.819 Ten 

dualizm rodzajów połączeń pozwala zarówno na przeprowadzenie operacji, która umożliwia 

                                                 

813 Por. sek. 251(f) DGCL, która przewiduje brak głosowania nad łączeniem, gdy spółka pozostała na skutek tej 

operacji nie emituje więcej niż 20% nowych akcji. W przypadku art.796(3) japońskiego kodeksu spółek, 

głosowanie jest wyłączone, jeżeli w wyniku łączneia nie dochodzi do wypłaty kwoty przewyższające 20% 

aktywów netto spółki przetrwałej. Przywołane za: E. Rock, i in. w: The anatomy…, s. 185, przypis 84.  
814 Zob. obecnie art. 87 ust. 1 dyrektywy prawa spółek. 
815 Zob. obecnie art. 88 dyrektywy prawa spółek. 
816 Tak: M. Luter, W. Bayer, J. Schimdt, Europäisches…, s. 590. 
817 Ponadto można wróżnić połączenia uproszczone (art. 113 dyrektywy prawa spółek); transakcje przejścia 

majątku na spółkę kontrolującą (art. 110 i 115); łączenie polegające na wykupieniu akcjonariuszy spółki 

przejmowanej (art. 116) - cash-out merger; oraz łączenie niepołączone z pełnym przejęciem spółek (art. 117).  
818 Zob. obecnie art. 89 dyrektywy prawa spółek. A. Opalski, Europejskie…, s. 416 i n. Zob. jednak art. 116 

dyrektywy prawa spółek pozwalający na ustanowienie łączeń, w których „spieniężeniu” ulega większa ilość akcji.  
819 Zob. obecnie art. 90 dyrektywy prawa spółek. 
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istniejącej spółce nabycie aktywów innych spółek, jak również na stworzenie całkowicie 

nowego podmiotu. 

Domyślnie procedura łączenia składa się z 5 zasadniczych faz: sporządzenie  

i upublicznienie planu połączenia – dokument informacyjny,820 sporządzenia raportu 

dotyczącego połączenia – dokument prognostyczny,821 badania planu połączenia przez 

niezależnego eksperta,822 zatwierdzenie połączenia przez akcjonariuszy,823 dokonanie kontroli 

zgodności z prawem procesu połączenia przez podmiot zaufania publicznego.824 Ponadto  

z łączeniem spółek może wiązać się konieczność podjęcia działań związanych z ochroną 

interesów niektórych podmiotów.825 Istotnym elementem łączenia jest zapewnienie informacji 

(ochrona poprzez informację), samostanowienie o losie spółki przez jej ekonomicznych 

właścicieli – udziałowców, a także udział zewnętrznych podmiotów czuwających nad 

prawidłowością przebiegu procedury. 

Kluczowym elementem procesu łączenia jest przejście praw i obowiązków na spółkę 

przejmującą lub nowo zawiązaną.826 Przepisy dyrektywy w sposób generalny odnoszą się  

do przedmiotowej kwestii. Wynika z nich, że skutkiem połączenia jest przeniesienie aktywów 

i pasywów spółek przejmowanych na spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, które odnosi 

skutek zarówno pomiędzy spółkami, jak i w odniesieniu do osób trzecich. Ustawodawca 

europejski posługuje się w tym miejscu terminologią rachunkową poprzez odwołanie się do 

aktywów i pasywów spółek (ang. assets and liabilities). Regulacja ta wskazuje na szeroki krąg 

składników majątkowych i zobowiązań, co zapewnić ma zachowanie tożsamości gospodarczej 

podmiotów przechodzących proces restrukturyzacji. W ten sposób pojęcie aktywów i pasywów  

należy rozumieć funkcjonalnie i objąć nim zasoby stanowiące obecnie lub w przyszłości 

wartość dla gospodarczego powodzenia danej jednostki oraz obowiązki na rzecz innych 

podmiotów niezależnie od źródła oraz ich przynależności do określonej dziedziny prawa. 

Mówiąc inaczej, regulacje unijne w tym zakresie przesądzają o tym, że krajowe tradycje prawne 

nie będą miały decydującego znaczenia dla określenia skutków prawnych połączenia.827 

                                                 

820 Zob. obecnie art. 91 dyrektywy prawa spółek. 
821 Zob. obecnie art. 95 dyrektywy prawa spółek. 
822 Zob. obecnie art. 96 dyrektywy prawa spółek. 
823 Zob. obecnie art. 93 dyrektywy prawa spółek. 
824 Zob. obecnie art. 103 dyrektywy prawa spółek. 
825 Zob. obecnie art. 98-101 dyrektywy prawa spółek. 
826 Zob. obecnie art. 105 ust. 1a dyrektywy prawa spółek. 
827 W szczególności dotyczy to ewentualnych podziałów na uprawnienia o charakterze cywilnoprawnym lub 

publicznoprawnym (np. licencje, zezwolenia). Chociaż trzeba przyznać, że w tym ostatnim przypadku i z uwagi 
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Artykuł 105 ust. 1a dyrektywy prawa spółek nie stanowi odesłania do porządków prawnych 

państw członkowskich, lecz zawiera wspólny standard sukcesji uniwersalnej następującej na  

skutek połączenia. Równocześnie sukcesja uniwersalna na gruncie omawianej tu dyrektywy ma 

miejsce zarówno pomiędzy prawami i obowiązkami spółek, jak i podmiotów trzecich, co też 

powoduje niemożność odmiennego uregulowania tej kwestii przez podmioty biorące udział  

w łączeniu, np. poprzez wyłączenie niektórych składników majątkowych spod regulacji art. 

105 dyrektywy o prawie spółek.828  

Charakterystyczną cechą unijnych przepisów dotyczących łączeń jest ograniczenie 

możliwości podważania skutków tej operacji. Artykuł 108 dyrektywy prawa spółek zawiera 

stosunkowo szerokie wyliczenie powodów,829 w związku z którymi możliwa jest kontrola  

ze strony organów państw członkowskich, której efektem jest orzeczenie o nieważności 

połączenia (art. 108 ust. 1 pkt b).830 Ograniczeniu ulega również sposób przebiegu tej kontroli 

(art. 108 ust. 1 pkt. a, c-h).  

Ograniczenie przyczyn nieważności krajowych łączeń wiąże się z innym ważnym 

elementem struktury modelu tych operacji, jakim jest obowiązek ustanowienia przepisów 

odnoszących się do naprawienia ewentualnej szkody za naruszenie procedury łączenia 

spółek.831 Obowiązek ten został ograniczony jedynie do członków organów zarządzających  

i biegłego. Wskazanymi podmiotami poszkodowanymi są jedynie akcjonariusze. Nie oznacza 

to oczywiście, że regulacja ta wpływa na możliwość państw członkowskich do rozszerzenie 

kręgu wymienionych podmiotów. 

Ostatnim elementem, na którym warto zwrócić uwagę rozpatrując model krajowych 

łączeń spółek jest ochrona wierzycieli spółek łączących się.832 Dotyczy to zarówno wierzycieli 

spółek przejmowanych, jak i przejmującej. Przy czym państwa członkowskie mogą 

przewidzieć różny stopień ochrony wobec wierzycieli spółek kontynuujących działalność  

i tych, które przestaną istnieć jako odrębne podmioty formalnoprawnie (art. 99 ust. 3 dyrektywy 

                                                 

na ochronę ważnych względów interesu publicznego łatwiej będzie o ewentualne ograniczenie unijnego standardu 

sukcesji generalnej. 
828 Wskazuje na to również treść art. 117 dyrektywy prawa spółek. 
829 W szczególności art. 108 ust. 3 dyrektywy prawa spółek otwiera możliwość orzeczenia nieważności połączenia 

z przyczyn związanych chociażby z naruszeniem przepisów antymonopolowych. 
830 Zob. M. Luter, W. Bayer, J. Schimdt, Europäisches…, s. 622. 
831 Por. obecnie art. 106 i 107 dyrektywy prawa spółek. 
832 W odniesieniu do pracowników zastosowanie znajduje na podstawie art. 98 dyrektywy o prawie spółek 

szczególna regulacja zamieszczona w dyrektywie Rady 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania 

ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia 

przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. z 22.3.2001, L 82/16. Oparta jest ona 

na zasadzie informowania przedstawicieli pracowników o przyczynach, realizacji i skutkach połączenia (art. 7) 

oraz zachowania uprawnień indywidualnych i zbiorowych pracowników (art. 3-6). 
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prawa spółek). W dalszej kolejności prawo unijne nakazuje państwom wprowadzenie systemu 

ochrony wierzycieli, wskazując jedynie na minimalny standard tej ochrony. Jest nim udzielenie 

gwarancji (zabezpieczenia) wykonania roszczeń wierzycieli, o ile wymaga tego sytuacja 

łączących się spółek (por. art. 99 ust. 1 i 2 dyrektywy prawa spółek). Trzeba dodać, że chodzi 

tutaj o ewentualne negatywne skutki jakie nieść może za sobą połączenie (np. połączenie spółki 

o dobrej sytuacji finansowej ze spółką zadłużoną), a nie sam fakt realizacji fuzji. Mówiąc 

inaczej, wierzyciele nie powinni wykorzystywać połączenia spółek do polepszenia swojej 

sytuacji. Instytucją kontrolującą ewentualną potrzebę ustanowienia zabezpieczenia jest 

właściwy organ sądowy lub administracyjny. 

Do pewnego stopnia odmiennie traktowani są posiadacze papierów wartościowych 

innych niż akcje, które gwarantują uzyskanie szczególnych uprawnień w spółce łączącej się. 

Dotyczy to takich uprawnień, które wykraczają poza to, co zwykle wynika ze zwykłych 

obligacji, a więc przykładowo prawo zamiany obligacji na akcję, prawo do dywidendy itd.  

W tej sytuacji posiadacze takich papierów wartościowych powinni uzyskać prawa równoważne 

(w sensie ekonomicznym) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej (art. 100 i 101 

dyrektywy prawa spółek). Regulacje nie przewidują w takiej sytuacji prawa posiadaczy 

papierów wartościowych do „wyjścia” z inwestycji, a więc uzyskania ekwiwalentu pieniężnego 

za swoje uprawnienia. 

4.5.2. Transgraniczne łączenia spółek  

4.5.2.1. Ogólne ramy transgranicznych łączeń w prawie unijnym 

Transgraniczne łączenia spółek stanowią grupę procesów o charakterze prawno-

gospodarczym, które pozwalają osiągnąć efekt synergii potencjału gospodarczego dwóch lub 

więcej odrębnych prawnie podmiotów założonych w różnych jurysdykcjach.833  

W konsekwencji tego rodzaju transakcji dochodzi do obniżenie kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej,834 w szczególności kosztów dostosowania się do wymogów danego 

prawa krajowego (ang. regulatory compliance). Ma to zwłaszcza znaczenie dla 

międzynarodowych holdingów korporacyjnych. W ich przypadku koszty mogą wynikać  

z funkcjonowania w każdym kraju odrębnej spółki. Są to najczęściej wydatki ponoszone na 

zwoływanie zgromadzeń udziałowców, tworzenia raportów i sprawozdań itd., a także koszty 

                                                 

833 Por. P. Pinior, Transgraniczne łączenia się spółek, PPH 9/2007, s. 4.  
834 Ib., s. 4. 

 



187 

kontroli nad spółkami zależnymi.835 Chociaż łączenia wewnątrzgrupowe (koncernowe) 

stanowią istotną część wszystkich tego typu operacji restrukturyzacyjnych,836 w praktyce 

przepisy określające reguły transgranicznych łączeń wykorzystywane są do osiągnięcia także 

innych celów. Takim celem jest chociażby przeniesienie spółki do innej jurysdykcji przy 

jednoczesnej zmianie jej statutu personalnego. W najprostszym układzie wystarczające jest  

do tego założenie spółki zależnej w kraju docelowym, która następnie przejmuje spółkę 

dominującą.837 

Harmonizacja ram prawnych dotyczących transgranicznych łączeń spółek 

kapitałowych (prywatnych i publicznych)838 miała miejsce wraz z uchwaleniem dyrektywy 

2005/56/WE z 26.10.2005 r.839, znanej również jako 10. dyrektywa prawa spółek.840 Działanie 

to wpisywało się w szersza strategię tworzenia warunków do przeprowadzania 

transgranicznych reorganizacji spółek, której realizacja następowała na początku XXI w. 

poprzez uchwalenie także wspomnianego już rozporządzenia w sprawie statutu SE oraz tzw. 

13. dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia.841 Termin implementacji 10. dyrektywy 

upłynął 15.12.2007 r.842 Obecnie przepisy tego aktu prawnego znalazły się w rozdziale II 

                                                 

835 Przykładem transakcji, za którymi stały motywy obniżenia funkcjowania grupy kapitałowej, są te dotyczące 

spółek: Nokia Sales International Oy, Sony Europe limited, IP Maestrale Holdings SRL. Każda z tych spółek 

powstała na skutek połączenia wielu dotychczas samodzielnych podmiotów. Zob. raport przygotowany dla 

Komisji Europejskiej pt. Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directives, 2013, s. 50-51. 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/131007_study-cross-border-merger-directive_en.pdf.  
836 Ib., s. 49, gdzie szacuje się udział, że takich łączeń to prawie 40% ogółu transgranicznych łączeń w EOG. 
837 W literaturze anglosaskiej operacja przejęcia spółki dominującej przez spółkę zależną określana jest mianem 

downstream merger lub reverse vertical merger (przejecie z „niższego szczebla”). Zob. K. Oplustil, M. Spyra, 

Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego,  

w: Europejskie prawo spółek. Spółki zagraniczne w Polsce, T. IV, M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.), 

Warszawa 2008, s. 268; M. Siems, Sevic…, s. 312 i n.; M. Siems, European Directive on Cross-Border Mergers: 

An International Model?, Col.J.E.L., s. 179-81; M. Gelter, The structure of regulatory competition in European 

corporate law’, J. Corp. L. Stud. 2/2005, s. 267, który wskazuje przykłady takich spraw w niemieckiej  

i austriackiej praktyce gospodarczej jeszcze przed harmonizacją prawa europejskiego w tym zakresie;  

F. Mucciareli, Company “Emigration”…, s. 276; w USA: G. Subramanian, The Influence of Antitakeover Statutes 

on Incorporation Choice: Evidence on the "Race" Debate and Antitakeover Overreaching; U. Penn. L. Rev. 2002, 

s. 1802; S. Rammelo, A French-German Company Conversion (KG Berlin 21 March 2016): Another Call for 

Harmonizing the Laws on Cross-Border Company Migrations in Europe, European Company Law 4/2017, s. 178. 
838 W przeciwieństwie do trzeciej dyrektywy prawa spółek dotyczącej łączeń wyłącznie spółek akcyjnych.  
839 Prawna możliwość przeprowadzenia tego procesu wynikała bezpośrednio z unijnej swobody 

przedsiębiorczości, co potwierdził TS w swoim wyroku w sprawie Sevic Systems. Zob. rozdz. V.3.3.1. powyżej. 
840 Szer. na temat długiej, bo ponad 30-letniej historii powstania tego aktu, rozpoczętej w połowie lat 60-tych 

ubiegłego wieku, zob. M. Lutter, J. Schmidt, W. Bayer, Europäisches…, s. 705 i n.; A. Ugliano, The New Cross-

Border Merger Directive: Harmonisation of European Company Law and Free Movement, EBLR 2007, s. 568-8; 

M. Siems, European Directive…, s. 171-172; B. Makowicz, Transgraniczne połączenia spółek kapitałowych 

(dyrektywa Nr 2005/56/WE i wyrok ETS w sprawie SEVIC) - analiza prawa wspólnotowego, MOP 16/2006, s. 869 

i n.  
841 Dz. Urz. UE z 30.04.2004 r. L 142, s.12. 
842 Zob. załącznik IIIb do dyrektywy 2017/1132. 
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dyrektywy prawa spółek (art. 118-134). Generalnie 10. dyrektywa opierała się o model łączeń 

spółek zastosowany w 3. dyrektywie prawa spółek dotyczącej przejęć krajowych. 

Zakotwiczenie łączeń transgranicznych w procesach krajowych znalazło także swój wymiar 

normatywny poprzez nakaz stosowania w sposób subsydiarny przepisów o łączeniach 

krajowych.843 

Zgodnie z art. 119 pkt 2 dyrektywy, transgraniczne łączenie spółek w części 

zharmonizowanej w prawie UE obejmuje czynności prowadzące do połączenia poprzez 

przejęcie jednej lub więcej spółek przez inną spółkę (niem. Verschmelzung durch Aufnahme)844 

lub poprzez połączenie dwóch lub więcej spółek w ramach nowo zawiązanej spółki (niem. 

Verschmelzung durch Neugründung). Konieczne jest również to, aby co najmniej dwie spółki 

biorące udział w połączeniu podlegały prawu różnych państw członkowskich (art. 118).  

Wskazany element transgraniczny może wywoływać czasami wątpliwości. W brytyjskiej 

sprawie Easynet Global Services Ltd845 rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny (Court of Appeal 

(Civil Division) transakcja łączenia dotyczyła 20 spółek, z których jedna była założona poza 

Wielką Brytanią, a konkretnie w Holandii. Jednocześnie działalność tej spółki miał marginalne 

znaczenie dla całego holdingu. Sąd niższej instancji – High Court (Chancery Division) – uznał, 

że udział spółki zagranicznej w łączeniu miał jedynie na celu ominięcie przepisów, które  

w normalnym toku zdarzeń znalazłyby zastosowanie. W dużym skrócie, bez spółki 

holenderskiej transakcja musiałaby polegać na zawarcie umów nowacyjnych dla przejścia praw 

i obowiązków na jedną ze spółek brytyjskich. Elementem koniecznym takich umów byłoby 

uzyskanie zgody wszystkich wierzycieli spółek („this was purely as a result of the device of 

including [the Dutch company]”). Sąd Apelacyjny w wyroku z 18.1.2018 r. nie podzielił tej 

argumentacji i wskazał, że prawo unijne o łączeniach transgranicznych wprost uprawnia do 

przeprowadzenia tego typu transakcji i nie wymaga w takiej sytuacji, aby spółka zagraniczna 

prowadziła realną działalność. Argumentację tę z perspektywy prawa unijnego należy podzielić 

również w świetle wyroku w sprawie Polbud, C-106/16,846 pod warunkiem że podstawowym 

celem transakcji nie było właśnie pokrzywdzenie wierzycieli.847 

                                                 

843 Zob. M. Lutter, J. Schmidt, W. Bayer, Europäisches…, s. 706. 
844 Ten przypadek występuje w wariancie podstawowym i uproszczonym. Wariant uproszczony ma miejsce, gdy 

spółka przejmująca posiada wszystkie udziały w spółce przejmowanej (art. 119 pkt 2c dyrektywy 2017/1132).  
845 [2018] EWCA Civ 10, Case No: A3/2016/4623. 
846 Zob. rozdz. V.3.3.4. powyżej. 
847 Zob. na temat instytucji nadużycia prawa unijnego rozdz. V.2.5.3. 
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Sama istota połączenia – niezależnie czy ma wymiar krajowy czy też transgraniczny 

– sprowadza się do przeniesienia wszystkich praw i obowiązków pod tytułem ogólnym przez 

przynajmniej jedną spółkę na rzecz drugiej bez konieczności przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego.848 Dotychczasowi wspólnicy spółki tracącej byt prawny powinni na skutek tej 

operacji otrzymać udziały w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej. Jedynie wyjątkowo 

dopuszczalne jest dokonanie świadczenia pieniężnego za utracone udziały w wysokości 

nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej tych udziałów. Obostrzenie to może zostać 

uchylone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 120 ust. 1 dyrektywy prawa spółek. 

Zakres podmiotowy dyrektywy obejmuje spółki kapitałowe (art. 119 pkt 1 dyrektywy 

prawa spółek). Na gruncie polskiego prawa są to: spółka akcyjna, z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz komandytowo-akcyjna (por. w odniesieniu do innych państw – 

załącznik II do dyrektywy prawa spółek). Należy uznać, że załącznik ten ma rolę porządkową 

i nie jest wykluczone, że również inne typy spółek kapitałowych niewpisanych tam będą 

podlegać regulacją transgranicznych łączeń bezpośrednio na mocy art. 119 pkt 1b) dyrektywy 

prawa spółek. Warto również dodać, że w przypadku łączeń, których skutkiem miałoby być 

utworzenie spółki europejskiej SE, zastosowanie znajdą, jako przepisy szczególne, 

unormowania art. 17 i n. rozporządzenia o statucie SE.849 

Wskazane spółki kapitałowe muszą zostać utworzone oraz ich siedziba statutowa 

(rejestrowa) lub zarządu, lub podstawowe miejsce prowadzenie działalności znajdować się na 

terenie Unii (art.  118).850 Każde łączenie, w którym uczestniczy choćby jedna spółka spoza 

                                                 

848 Por. E. Wieczorek, Transgraniczna fuzja spółek w aspekcie kolizyjnoprawnym, Problemy Współczesnego 

Prawa Międzynarodowego 1/2009, s. 57 i n. Autorka ta jednak w sposób mało przekonujący stara się odróżnić 

podleganie przez spółki pod różne systemy prawne oraz przeniesienie majątków na jedną ze spółek i uznać ten 

drugi aspekt za istotę transgranicznego przekształcenia. Tymczasem oba aspekty mają kluczowe znaczenie dla 

opisu tego zjawiska, wskazując na jego dwa wymiary: horyzontalny – przeniesienie majątku, oraz wertykalny – 

podleganie przez spółki różnym systemom prawnym. Kwestią dyskusyjną pozostaje to czy „przeniesienie” 

składników majątkowych może mieć tylko charakter prawny (następstwo prawne), czy też równocześnie powinno 

mieć odzwierciedlenie w stanie rzeczy, a więc faktycznej relokacji tych składników z państwa X do państwa Y. 

Jak się wydaje E. Wieczorek skłania się ku drugiemu stanowisku, kontestując jednocześnie stanowisko M. Szydło 

zawarte w: M. Szydło, Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na rynku wewnętrznym w Unii 

Europejskiej, Rejent 12/2006, s. 98. Stanowisko to należy uznać za nietrafne, a jako główny argument podać, że 

takiego wymagania nie kreuje ani unijne prawo pierwotne, ani wtórne.  
849 Tak też M. Lutter, J. Schmidt, W. Bayer, Europäisches…, s. 710. 
850 Spod przepisów o łączeniach transgranicznych wyłączone zostały podmioty prowadzące przedsiębiorstwa 

zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), np. fundusze inwestycyjne, których 

łączenia zostały uregulowane w ramach rozdziału VI (artykuły 37-48) dyrektywy Parlamentu Europejskiego  

i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych  

i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery 

wartościowe (UCITS), Dz.U. 17.11.2009, L 302/32. Warto również dodać, że w przypadku łączeń, których 

skutkiem miałoby być utworzenie spółki europejskiej SE, zastosowanie znajdą jako przepisy szczególne 

unormowania art. 17 i n. rozporządzenia o statucie SE. 
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obszaru unijnego, nie podpada pod regulacje dyrektywy.851 Wskazane wymogi podmiotowe 

wynikają z ogólnych przesłanek możliwości powołania się przez spółkę kapitałową na swobodę 

przedsiębiorczości. Wprawdzie jednak dyrektywa nie obejmuje wszystkich spółek  

w rozumieniu art. 54 TFUE, w szczególności spółek osobowych, to i tak wyróżnia się na tle 

innych dyrektyw dotyczących restrukturyzacji tym, że w jej zakres wchodzą także spółki 

prywatne (ang. limited companies). Wyjątek stanowią spółki kapitałowe w likwidacji, które, 

chociaż korzystają ze swobody przedsiębiorczości, to jednak z uwagi na ochronę interesariuszy 

są wyłączone z katalogu podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia transgranicznych 

reorganizacji (art. 120 ust. 4 dyrektywy prawa spółek). 

Jeżeli chodzi o model transgranicznego łączenia spółek w zakresie prawa właściwego 

i jurysdykcji ustawodawca europejski nie zdecydował się na powierzenie całego procesu 

jednemu organowi i prawu państwa członkowskiego (teoria jednego statutu). W dalszej 

kolejności konieczny byłby tu wybór pomiędzy prawem, któremu podlegałaby spółka łącząca 

się (teoria przeniesienia; niem. Aufnahmetheorie) albo przejmująca, względnie nowo 

zawiązana (teoria przejęcia; niem. Übertragungstheorie).852, Trudność we wprowadzeniu 

jednej z tych opcji wynika z faktu, że nie sposób w ramach transgranicznego łączenia spółek 

wybrać jeden system prawny, który godziłby interesy wszystkich podmiotów zaangażowanych 

w ten proces.853 Z jednej strony przyjęcie prymatu prawa państwa, w którym dochodzi  

do połączenia nie uwzględniałoby postulatu ochrony interesariuszy spółek rozwiązanych  

w wyniku połączenia. Teoria przejęcia byłaby również nie do pogodzenia z formułą wyrażoną 

w sprawie Überseering, C-208/00, a którą można sprowadzić w tym miejscu do zakazu 

decydowania o bycie prawnym spółki założonej w innym państwie członkowskim na podstawie 

własnego prawa.854 Z drugiej strony oparcie się na prawie właściwym dla spółki przejmowanej 

nie uwzględnia ram prawnych, na gruncie których funkcjonuje spółka przejmująca lub będzie 

funkcjonować spółka nowo zawiązana. Siłą rzeczy proces taki byłby niekompletny i trudny do 

pogodzenia z faktem, że spółka przejmująca lub nowo zawiązana funkcjonują na gruncie 

obcego prawa. Niektórzy autorzy sugerują, aby o wyborze prawa decydowało tutaj to, które  

z nich jest bardziej restrykcyjne, a więc bardziej chroniące interesariuszy spółki. Kryterium  

to jednak okazuje się zawodne w wielu przypadkach, np. gdy dane instrumenty ochrony mają 

                                                 

851 Ib., s. 708. 
852 E. Wieczorek, Transgraniczna…, s. 66. 
853 Zob. P. Kindler, w: Münchener…, s. 1865-66, nb. 794-797. 
854 Zob. szer. rozdz. V.3.4.3. powyżej. Por. E. Wieczorek, Transgraniczna…, s. 66 i n. 
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odmienny charakter i ich zastosowanie ma różne znaczenie dla poszczególnych grup 

interesariuszy i jest powiązane z innymi rozwiązaniami, które dopiero in toto tworzą skuteczny 

system ochrony.855 

Wydawać by się mogło, że najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest łączne 

zastosowanie różnych porządków prawnych zgodnie z założeniami teorii zjednoczenia. Metoda 

ta w tradycji niemieckiego prawa kolizyjnego określana jest mianem „Vereinigungstheorie”, 

co odpowiada francuskiemu „théorie unificatrice”.856 Oznaczałoby to jednak konieczność 

stosowania skomplikowanych i wymagających metod dostosowania przepisów obecnych na 

gruncie prawa spółek łączących się. Trudno to pogodzić z otoczeniem instytucjonalnym 

procesów przekształceniowych, które „obsługiwane” są przez różne organy rejestrowe 

(specjalne sądy, samorządy gospodarcze, jednostki administracji państwowej lub 

notariuszy),857 których zadaniem jest przede wszystkim sprawne przeprowadzenie czynności 

rejestrowych przy zachowaniu określonego w prawie krajowym standardu bezpieczeństwa 

obrotu. Powierzenie tym podmiotom zadania dokonywania skomplikowanych zabiegów 

interpretacyjnych wymagających nie tylko znajomości treści przepisów, ale również poznania 

zasad funkcjonowania wielu systemów prawnych wiązałoby się z ryzykiem wystąpienia 

dużych rozbieżności w orzecznictwie oraz istotnym wydłużeniem się postępowań.  858 

Innym potencjalnym podejściem do problemu byłoby stworzenie kompletnego zbioru 

norm na poziomie europejskim, a więc ujednolicenia prawa transgranicznego łączenia spółek. 

Tożsamość norm sprawia, że bez znaczenia staje się pytanie o prawo właściwe. Pełna 

harmonizacja, a więc ustandaryzowanie procedury łączenie zmniejszyłoby koszty ponoszone 

                                                 

855 Tak również krytycznie: M. Siems, European Directive…, s. 168 i wskazana tam literatura. 
856 Zob. J. Spindler, Wanderungen gewerblicher Körperschaften von Staat zu Staat als Problem des 

internationalen Privatrechts, Berlin 1932, s. 78 i n.; G. Beitzke, Les conflits de lois en matière de fusion de société 

(droit communautaire et droit international privé, 1967 Revue Critique de Droit International Privé 1967, s. 1-22. 

Cyt. za E. Wieczorek, Transgraniczna…, s. 67; M. Bode, Le groupe international de sociétés: Le système de 

conflit de lois en droit comparé français et allemand, Berno 2010, s. 325; P. Kindler, w: Münchener…, s. 1866, 

nb. 799. 
857 Dane z 2013 r. wskazują, że na 30 członków EOG tylko w 9 państwach sprawy dotyczące transgranicznych 

łączeń zostały powierzone organom o charakterze sądowym. Zob. Bech-Bruun, Lexidale, Study…, s. 83. 
858 Wniosek ten jest aktualny przy rozumieniu teorii zjednoczenia jako dyrektywy łącznego stosowania praw 

właściwych w danej sprawie. W przypadku konfliktu norm zastosowanie znajdzie ta, która jest najbardziej 

rygorystyczna (co wywołuje kolejny problem, jakim jest wskazanie kryterium dla takiej oceny). Podobnie  

P. Kindler, w: Münchener…, 1866, nb. 799, określając takie rozumienie jako “czystą” postać teorii zjednoczenia. 

Tymczasem w literaturze teoria zjednoczenia w kontekście transgranicznych łączeń ujmowana jest szerzej  

i sprowadzana do określenia sposobu zastosowania dwóch lub więcej porządków prawnych. Dopuszczalne jest 

tutaj podzielenie procesu i przyporządkowanie kolejnych etapów do określonych porządków prawnych (podejście 

różnicujące). Zob. E. Wieczorek, Transgraniczna…, s. 68. Podejście to na tyle odbiega od „czystej” teorii 

zjednoczenia, że nie należy go kwalifikować jako postać tej teorii, gdyż w istocie łączy ono różne modele 

kolizyjnoprawne tworząc teorię mieszaną. 
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przez spółki łączące się, w szczególności koszty doradztwa prawnego. Całkowite ujednolicenie 

trudno jednak uznać za model pożądany i to niezależnie od faktycznej możliwości jego 

wprowadzenia ze względy na różne polityki państw członkowskich. Model one-size-fits-all 

okazuje się bowiem często niedopasowany do potrzeb i warunków niektórych państw 

członkowskich, a przez to nieefektywny. Ponadto, efektem pełnej harmonizacji jest 

zablokowanie inwencji państwa w tworzeniu regulacji prawnych (niem. Sperrwirkung). 

Zbliżonymi technikami legislacyjnymi są te zawierające opcje, których wybór pozostawiony 

jest państwom członkowskim („fixed menu”).859 Dopuszczalne są tu zatem pewne różnice  

w ramach jednak określonego limitu. 

Ustawodawca europejski zdecydował się na wprowadzenie mieszanego modelu 

transgranicznego łączenia opartego o stosowanie przepisów poszczególnych krajowych  

i koordynowanie działań organów biorących udział w tym procesie.860 Rozdzielenie krajowych 

porządków prawnych odbywa się głównie poprzez wskazanie konkretnych zdarzeń (lub 

momentów) granicznych, z których nastąpieniem jeden porządek przestaje obowiązywać. 

Ponadto w niektórych kwestiach wyraźnie wskazano prawo znajdujące zastosowanie (np. 

ustalenie daty skuteczności przekształcenia). Każda spółka musi spełnić odrębnie wymogi 

prawa, któremu podlega oraz będzie podlegać już jako spółka połączona (art. 121 ust. 1b 

dyrektywy prawa spółek). Od tej zasady przewidziano wyjątek umożliwiający wybór prawa 

właściwego przez spółki, np. w zakresie sporządzenia opinii biegłego dla wszystkich łączących 

się spółek (art. 125 ust. 2 dyrektywy prawa spółek). Ponadto, w odniesieniu do łączenia 

uproszczonego, gdy spółka przejmująca posiada 90 % lub więcej udziałów, lecz nie wszystkie 

przyznające prawo głosu na walnym zgromadzeniu wspólników spółki lub spółek 

przejmowanych (art. 132 ust. 2 dyrektywy prawa spółek), zastosowana została technika 

wskazania prawa najbardziej rygorystycznego wobec spółek łączących się. Konieczność 

sporządzenia opinii biegłego wystąpi zatem tylko wtedy, jeżeli prawo jednego z państw 

członkowskich przewiduje taki wymóg. Podobnie w przypadku treści wspólnego planu 

połączenia zastosowanie znajdzie porządek prawny najszerzej formułujący treść tego planu. 

Państwem koordynującym cały proces, a więc tym którego prawo decyduje  

o powodzeniu całej operacji, w tym ustaleniu daty połączenia (art. 129 dyrektywy prawa 

spółek), jest państwo miejsca siedziby spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Koordynacja 

                                                 

859 Zob. propozycja przedstawiona w raporcie sporządzonym na zlecenie Komisji Europejskiej: Bech-Bruun, 

Lexidale, Study…, s. 10. 
860 Zob. A. Opalski, W sprawie sposobu implementacji Dziesiątej Dyrektywy dotyczącej transgranicznego łączenia 

się spółek kapitałowych, PPH 8/2009, s. 10. 
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ta opiera się o nadzór spełnienia wymogów własnego prawa oraz o kontrolę spełnienia 

obowiązków wynikających z praw państw, którym podlegają pozostałe spółki (art. 129 ust 1 

dyrektywy prawa spółek). Kontrola zasadniczo ogranicza się do przyjęcia zaświadczenia  

o legalności (niem. Verschmelzungsbescheinigung) procesu wydanego przez właściwy organ 

państwa pochodzenia danej spółki. Z tego należy wywodzić, że treść tego zaświadczenia jest 

wiążąca dla organów państwa spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.861 

Inną generalną zasadą wprowadzoną w dziesiątej dyrektywie jest oparcie procesu 

transgranicznego łączenia o normy znajdujące zastosowanie w analogicznych procesach  

o charakterze wewnętrznym (art. 121 dyrektywy prawa spółek), o ile przepisy unijne nie 

stanowią inaczej.862 Już sama możliwość przeprowadzenia transgranicznego łączenia zależna 

jest od tego, czy przepisy państwa członkowskiego dopuszczają łączenia odpowiednich 

krajowych typów spółek (121 ust. 1a dyrektywy prawa spółek). Zabieg ten stoi w sprzeczności 

do strategii ujednolicenia norm pomiędzy państwami członkowskimi, co jednocześnie pozwala 

państwom członkowskim na współtworzenie ram prawnych łączenia spółek zgodnie  

z krajowymi politykami. Dotyczy to w tym miejscu obszarów wrażliwych (ochrona wierzycieli 

i akcjonariuszy mniejszościowych), a więc takich, które szczególnie mogą wiązać się  

z redystrybucją majątków i powstaniem kosztów zewnętrznych. Podejście wyrażone w art. 121 

dyrektywy prawa spółek sprzyja też w pewnym stopniu konkurencji regulacyjnej i jest zgodne 

z unijną zasadą subsydiarności (art. 5 TFUE).863 Inną konsekwencją zakotwiczenia 

transgranicznych łączeń w przepisach regulujących analogiczne procesy wewnętrzne jest 

niemożność stosowania przez kraje członkowskie do operacji transgranicznych reguł 

odmiennych, o ile nie uzasadnia to transgraniczny charakter łączenia. 

W przedstawionym modelu zabrakło miejsca dla organu lub instytucji, która 

posiadałaby kompetencje do przeprowadzenia wszystkich działań prowadzących do połączenia 

spółek podlegających prawu różnych państw członkowskich. Do pewnego stopnia taką funkcję 

pełni organ państwa spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Niemniej jego kompetencje do 

zarządzania postępowaniem łączeniowym napotykają na ograniczenia o charakterze prawnym 

i faktycznym. Przede wszystkim organ taki nie jest umocowany do całkowitego pominięcia 

wymogu przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego należyte dopełnienie 

czynności i formalności poprzedzających połączenie. Z drugiej strony trudno oczekiwać od 

organu powołanego do orzekania w przedmiocie skuteczności połączenia w państwie, któremu 

                                                 

861 Podobnie M. Lutter, J. Schmidt, W. Bayer, Europäisches…, s. 746. 
862 Zob. W. Bayer, J. Schmidt, Gläubigerschutz…, s. 846. 
863 Zob. M. Siems, European Directive…, s. 174. 
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prawu podlega spółka przejmowana, że podejmie się analizy prawa państwa pochodzenia 

spółek i dokonania oceny odmiennej od tej przedstawionej w wydanym zaświadczeniu. Obecny 

wysoce pragmatyczny model trafnie zakłada, że badanie zgodności z prawem należy powierzyć 

organom, które najlepiej z danym porządkiem prawnym są zaznajomione.864 

4.5.2.2. Przebieg transgranicznego łączenia spółek  

Zasadniczym celem regulacji łączeń, poza stworzeniem bezpiecznych ram 

normatywnych dla dokonania transakcji połączenia (enabling law), jest ochrona akcjonariuszy, 

wierzycieli oraz pracowników spółek podlegających łączeniu.865 Dodać tu można jeszcze cel 

w postaci przezwyciężaniem problemu podejmowania tzw. działań kolektywnych, który w 

mniejszym lub większym stopniu jest obecny na gruncie tego rodzaju transakcji (głównie 

dotyczy to akcjonariuszy).866 Normy tworzące procedurę łączenia pełnią wobec wskazanych w 

pierwszej kolejności podmiotów funkcję ochronną zapewniając przede wszystkim dostęp do 

informacji, udział w procesie decyzyjnym, prawo rezygnacji z inwestycji oraz zmniejszenie 

ryzyka pogorszenia sytuacji prawnej i faktycznej na skutek połączenia. 

Dominującą strategią przyjętą w ramach łączeń transgranicznych w prawie unijnym 

jest ta związana z zapewnieniem odpowiednich informacji o podstawach i efektach transakcji 

łączenia. Dyrektywa określa zakres, sposoby i terminy przekazania informacji, podmioty 

odpowiedzialne za jej treść i niektóre skutki naruszenia obowiązków informacyjnych. Źródłem 

informacji są takie dokumenty jak: wspólny plan połączenia (art. 122 dyrektywy prawa spółek), 

sprawozdanie organu zarządzającego (art. 124) oraz opinia niezależnego biegłego (art. 125). 

Pierwszy z dokumentów zawiera podstawowe dane na temat warunków, na jakich 

przeprowadzona będzie transakcja łączenia. Są to podstawowe informacje o spółkach biorących 

udział w połączeniu oraz statucie (umowie) spółki połączonej (lit. a oraz i), reguły 

przyznawania i stosunek wymiany akcji w spółce połączonej (lit. b-c), sposoby zachowania 

szczególnych uprawnień akcjonariuszy i obligatariuszy w spółce połączonej, reguły 

przyznawania dywidendy w spółce połączonej (lit. e), wycenie majątku spółek łączonych (lit. 

k), aspektach związanych z rachunkowością – zamknięcie bilansu oraz zasady księgowania 

transakcji na konto spółki połączonej (lit. f i l), skutkach połączenia dla pracowników spółek 

                                                 

864 Zob. J. Vermeylen, w: European Cross-Border Mergers and Reorganizations, J. Vermeylen, I. Vande Velde 

(red.), Oksford 2012, s. 25; M. Lutter, J. Schmidt, W. Bayer, Europäisches…, s. 742 i n. 
865 Zob. K. Oplustil, Zmiany…, s. 42. 
866 Zob. ogólnie na temat problemów związanych z podejmowaniem dziań kolektywnych: M. Olson, Logic of 

collective action, Cambridge 1971, s. 2; L.F. Medina, A Unified Theory of Collective Action and Social Change, 

Michigan 2007, s. 23. 
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(lit. d i j) oraz korzyściach przyznanych biegłemu badającemu plan oraz członkom organów 

spółek łączących się. Jak można z łatwością zauważyć, wyliczenia wskazane w art. 122 

dyrektywy prawa spółek jest dosyć chaotyczne, co częściowi wynika z procesu tworzenia tego 

przepisu.867  

Sam plan ma głównie charakter opisowy i tylko w niewielkim zakresie ma za zadanie 

przedstawić ocenę skutków połączenia.868 Dokumentem objaśniającym i prognostycznym jest 

to, co dyrektywa określa mianem sprawozdania organu zarządzającego. Zawarte jest w nim 

uzasadnienie i wyjaśnienie połączenia pod względem prawnym i ekonomicznym oraz skutki 

jakie niesie za sobą dla wspólników, pracowników oraz wierzycieli. Przy sporządzaniu tego 

dokumentu należy mieć przede wszystkim na uwadze cel tego działania, a mianowicie 

dostarczenie pełnych i klarownych informacji potrzebnych dla podjęcia decyzji o łączeniu 

spółek przez wspólników oraz prawidłowego przebiegu negocjacji z pracownikami spółki. 

Skutki niewłaściwego dostarczenia informacji w dużej mierze będą zależeć od danego systemu 

prawnego. Z perspektywy samego prawa unijnego należy uznać, że błędne, rozbieżne  

(np. w odniesieniu do planu połączenia) lub niepełne informacje mogą doprowadzić ex ante  

do odmowy rejestracji połączenia (względnie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności),  

a ex post stanowić podstawy odpowiedzialności członków zarządu organów zarządzających.  

Niektóre informacje sporządzone przez organ zarządzający spółek łączących się są 

następnie badane przez niezależnego eksperta (biegłego). Wymóg ten ma przede wszystkim 

budować zaufanie akcjonariuszy (ang. trusteeship strategy)869 i wiarygodność upublicznionych 

im treści. W szczególności tyczy się to prawidłowości ustalenia stosunku wymianu akcji pod 

względem kryteriów słuszności i zasadności (art. 125 ust. 3 w zw. z art. 96 ust. 2 dyrektywy 

prawa spółek). Ocena biegłego opiera się o wskazanie różnych metod ustalenia stosunków 

wymiany i tego, która z nich powinna zostać użyta w danej sprawie. Istotną kwestią pozostaje 

w tym miejscu niezależność biegłego w trakcie dokonywania oceny wobec podmiotów 

zainteresowanych. Tyczy się to również akcjonariuszy mniejszościowych. Prawo unijne  

w bardzo wąskim zakresie reguluje przesłanki niezależności. Poza wspomnianym powyżej 

obowiązkiem zamieszczenia w planie połączenia informacji o dodatkowych składnikach 

wynagrodzenia ustalonych w umowie o wykonanie opinii, biegły ma prawo także żądać 

przekazania wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia opinii (art. 125 ust. 3 

                                                 

867 Przykładowo lit. k-l zostały wprowadzone w trakcie negocjacji nad treścią aktu, a ich autorem była strona 

francuska. M. Lutter, J. Schmidt, W. Bayer, Europäisches…, 2007, s. 750. 
868 Chodzi w tym miejscu o ocenę skutków połączenia dla pracowników. 
869 Zob. E. Rock, P. Davis, H. Kanda, R. Kraakman, W.G. Ringe, w: The anatomy…, s. 186. 
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dyrektywy prawa spółek). Wobec biegłego nie powinny być zatem stosowane szczególne 

bodźce finansowe oraz dostęp do informacji powinien być nieskrępowany przez organy spółek 

uczestniczących w połączeniu. Ponadto, biegły zazwyczaj podlegać będzie odpowiedzialności 

cywilnej na gruncie przepisów poszczególnych państw członkowskich. Dyrektywa nie 

wprowadza jednak standardu osobistego (cech) oraz jakości wykonywanej pracy, który 

gwarantowałby większą niezależność biegłego.870 Wzbudzać to może pewne wątpliwości 

mając na względzie, że w praktyce wybierany jest on przez organ zarządzający spółki.871 

Dlatego to państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby krajowe reguły odnoszące się  

do sposobu wykonywania zawodu biegłego gwarantowały wiarygodność informacji zawartych 

w opinii o planie połączenia. 

System ochrony przez informację uzupełniają normy dotyczące publikacji 

sporządzonych dokumentów. Publicznemu udostępnieniu w trybie wskazanym w art. 123 

dyrektywy prawa spółek podlega wyłącznie plan połączenia oraz informacje o spółkach 

łączących się, rejestrze, w którym przechowywane są dokumenty dotyczące spółek, a także 

informacje o sposobie wykonywania praw przez wierzycieli lub akcjonariuszy 

mniejszościowych. Sprawozdania zarządu udostępniane jest wspólnikom oraz pracowników,  

a opinia biegłego wyłącznie wspólnikom. 

Centralnym punktem ochrony akcjonariuszy w przypadku łączeń transgranicznych 

jest prawo głosu w przedmiocie uchwały zatwierdzającej transakcję. Narzędzie to służy 

uniemożliwieniu podejmowaniu samodzielnych decyzji przez dyrektorów spółki, co będzie 

miało znaczenie głównie w spółkach o rozproszonym akcjonariacie.872 Dyrektywa prawa 

spółek w art. 126 ust. 1 wskazuje jedynie na konieczność podjęcia stosownej uchwały przez 

wspólników, nie podając jednak wymogów w zakresie większości. Nie oznacza to pełnej 

swobody państw członkowskich w decydowaniu o wymogach głosowania nad przedmiotową 

uchwałą. Nie jest bowiem dopuszczalne, aby stosować tu standard wyższy niż ten 

wprowadzony w przypadku łączeń krajowych.873 Na wymóg podwyższonej większości głosów 

oddanych za uchwałą należy patrzeć jako na prawo weta przyznane akcjonariuszom 

mniejszościowym. Bardzo wysoki próg potrzebnych głosów, a w szczególności jednomyślność 

                                                 

870 Inną kwestią jest to, czy tak generalny akt prawny, jakim jest unijna dyrektywa powinien być miejscem dla 

tego typu szczegółowych uregulowań. 
871 Wprawdzie art. 125 ust. 2 przewiduje udział w wyborze wspólnego biegłego (zespołu biegłych) dla badania 

całego procesu łączenia zewnętrznego podmiotu – organu sądowego lub administracyjnego, to trudno oczekiwać, 

że organ ten będzie asertywny w sytuacji przedstawienia mu kandydata na biegłego przez spółki. 
872 E. Rock, P. Davis, H. Kanda, R. Kraakman, W.G. Ringe, w: The anatomy…, s. 185 i n. 
873 Zob. motyw 56 oraz art. 93 dyrektywy prawa spółek. 
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w tym zakresie będzie istotnie utrudniać spółkom transgraniczne reorganizacje. Z perspektywy 

dopuszczalności ograniczeń uprawnień unijnych możliwe więc będzie uznanie takiego 

wymogu jako naruszającego prawo UE. Środek taki stanowiłby istotne ograniczenie 

uprawnienia spółek do dokonywania transgranicznych reorganizacji i jednocześnie w sposób 

pozorny chroniłby interesy akcjonariuszy mniejszościowych, sprzyjając zachowaniom 

oportunistycznym, w tym szantażowi korporacyjnemu. Za mechanizm ochronny zgodny  

z prawem unijnym uznać trzeba obowiązek uzyskania zgody większości akcjonariuszy 

mniejszościowych (ang. majority of minority rule), co w systemach silnie chroniących 

akcjonariuszy mniejszościowych mogłoby być stosowane zwłaszcza w razie, gdy pozostałe 

spółki łączące się byłyby kontrolowalne przez akcjonariusza większościowego.874 

W odniesieniu do spółki przejmującej w stosunkowo licznych sytuacjach 

dopuszczalne jest odstąpienie od wymogu zgody organu właścicielskiego (art.126 ust 3 w zw. 

z 94 dyrektywy prawa spółek).875 Dzieje się tak, gdy wspólnicy spółki przejmującej zostali 

odpowiednio poinformowani o transakcji połączenia oraz nie zostało wniesione żądanie 

odbycia zgromadzenia przez akcjonariuszy.876 Ustawodawcy europejski bardziej zatem 

skoncentrowany jest na „demokratycznej” legitymacji połączenia niż na rzeczywistym 

wpływie tej operacji na sytuacje ekonomiczną (właścicielską lub składu organów 

zarządzających) spółki przejmującej.877 Trudno uznać za zasadne odbywanie zgromadzenia  

w odniesieniu do transakcji przejmowania spółek relatywnie małych w stosunku do rozmiaru 

spółki przejmującej. Operacja takie mogą mieć w istocie na celu nabycie konkretnych 

składników majątkowych i tylko odbywają się w trybie połączenia ze względów podatkowych 

lub innych (np. możliwość skorzystania z instytucji sukcesji generalnej). 

Z prawem do głosu skorelowane jest często prawo do wyjścia ze spółki (ang. exit 

strategy)878 w przypadku zaistnienia fundamentalnych zmian w strukturze lub działalności 

spółki. Prawo to (niem. Austrittsrecht) będzie miało znaczenie zarówno w spółkach  

                                                 

874 Tego rodzaju łączenie stanowiłoby w istocie przykład transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (related 

party transaction). Na temat tych ostatnich zob. zamiast wielu: L. Enriques, Related Party Transactions: Policy 

Options and Real-World Challenges (with a Critique of the European Commission Proposal), EBOR 1/2015, s. 

1-37. 
875 Taka możliwość istnieje również przy połączeniu uproszczonym, które jednak zostanie omówione poniżej. 
876 Zdolność wniesienia żądania może zostać ograniczona w ustawodawstwie krajowym poprzez ustanowienie 

maksymalnego progu posiadanych akcji na poziomie 5% kapitału zakładowego. 
877 Por. § 251(f) DGLC (Delaware), który zakład możliwość odstąpienia do wymogu głosowania, jeżeli spółka 

przejmująca emituje akcje w ilości mniejszej niż 20% dotychczas wyemitowanych akcji. Zob. E. Rock, P. Davis, 

H. Kanda, R. Kraakman, W.G. Ringe, w: The anatomy…, s. 185. 
878 Ib., s. 186. 
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o rozproszonym akcjonariacie, a także jeszcze w większym stopniu w spółkach, które posiadają 

akcjonariusza większościowego.879 Dyrektywa stosunkowo lakonicznie odnosi się do tej 

kwestii, zawierając jedynie upoważnienie do wprowadzenia stosownych regulacji 

zapewniających ochronę akcjonariuszy, którzy zgłosili sprzeciw wobec transgranicznego 

połączenia (art. 121 ust. 2 zd. 2 dyrektywa prawa spółek). Stąd przyznanie prawa wyjścia  

ze spółki stanowi jedną z opcji, która może zostać wprowadzona w prawie spółek danego 

kraju.880 Warto tu zaznaczyć, że prawo wyjścia powinny być środkiem ultima ratio, gdyż 

zwiększa on koszty przeprowadzenia połączenia.881 Mówiąc inaczej, prawo wyjścia może 

okazać się środkiem drastycznym z punktu widzenia finansów spółki emigrującej do innego 

systemu prawa spółek. Nie odnosi się ono jednocześnie do konkretnych przyczyn, jakie skłonić 

mogą akcjonariusza mniejszościowego do skorzystania z tego prawa. Tytułem przykładu, jeżeli 

są to koszty wykonywania praw udziałowych w nowej jurysdykcji, to środkiem mniej 

obciążającym spółkę (co też jednak zależy od konkretnego przypadku) mógłby być obowiązek 

spółki prowadzenia obrad zgromadzenia wspólników w formie elektronicznej. Legislatorzy 

krajowym powinni zatem zastanowić się zawsze, czy nie istnieją środki, który mógłby 

ograniczać możliwość skorzystania z prawa wyjścia, o ile nie jest ono należycie uzasadnione. 

Wśród innych środków ochrony akcjonariuszy mniejszościowych wymienić należy 

możliwość zaskarżenia uchwały o zatwierdzeniu wspólnego planu połączenia i podważenia jej 

skuteczności w oparciu o kryteria naruszenia interesów grup lub nawet pojedynczych 

akcjonariuszy,882 uprawnienia do domagania się rekompensaty, np. na skutek nieprawidłowego 

ustalenia stosunku wymiany akcji. Ten ostatni środek głównie ze względu na jego stosowanie 

m.in. w prawie niemieckim i austriackim883 (niem. Spruchverfahren) został uregulowany  

w art. 127 ust. 3 dyrektywy prawa spółek. Instytucja ta stanowi możliwość korekty stosunku 

                                                 

879 Uzasadnieniem dla prawa wyjścia może być teoria niekompletności kontraktów. Wspólnicy co do zasady nie 

wprowadzają do umów postanowień, które odnoszą się do fundamentalnych zmian, lecz skupiają się bardziej na 

aktualnych ramach funkcjonowania swojego biznesu. Zob. J. Watson, Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, 

Warszawa 2011, s. 161. Zob. też rozdz. IV.4. powyżej. 
880 Jak się okazuje przyznanie prawa „wyjścia” nie jest powszchną strategią legislacyjną. Kraje takie jak Belgia, 

Bułgaria, Francja, Wegry oraz Wielka Brytania nie przyznała spółkom takiej możliwości. Zob. S.M. Bartman, 10 

Years Cross-Border Mergers Directive: Some Observations About EU Border Protection and Minority Exit 

Rights, ECL 6/2017, s. 215, przypis 7.  
881 Przykładowo nie znajduje większego uzasadnienie przyznania prawa wyjścia w spółkach publicznych, a więc 

których akcje są notowane na rynku giełdowym cechującym się wysokim wolumenem obrotu. W takim otoczeniu 

płynność akcji – możliwość ich szybkiego zbycia pozwala akcjonariuszom „wyjść” z inwestycji bez potrzeby 

obciążania obowiązkiem wykupu spółki. W takiej sytuacji można jedynie rozważać wprowadzenie mechanizmu 

kompensacji (appraisal right), gdyby decyzja o połączeniu spowodowała spadek wartość akcji.  
882 Ustanowienia takiego uprawnienia napotyka jednak na istotne ograniczenia (głównie o charakterze czasowym) 

wynikające z art. 134 dyrektywy prawa spółek, które stanowi o niemożliwości unieważnienia połączenia po jego 

zarejestrowaniu. 
883 Por. § 122h UmwG; § 225c öAktG. Zob. W. Bayer, Europäisches…, s. 758. 
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wymiany (w sposób realny – przyznanie dodatkowych prawa udziałowych lub pośredni  

– poprzez wypłatę odszkodowania). Zgodnie z treścią tego przepisu prawo państwa 

członkowskiego może przewidywać przyznanie akcjonariuszom mniejszościowym możliwości 

wszczęcia procedury kontroli stosunku wymiany akcji lub ustalenia odszkodowania przed 

sądem właściwym dla spółki, w której posiadają oni akcje. Warunkiem stosowania tych 

przepisów jest jednak zgoda organu właścicielskiego innych spółek biorących udział w łączeniu 

na przeprowadzenia takiej procedury. Rzadko będzie mieć to miejsce, a to z uwagi na to, że 

wspólnicy innych spółek mogą w ten sposób tylko pogorszyć swoją sytuację. Spruchverfahren 

znajdzie zastosowanie właściwie tylko wtedy, gdy transakcja odbywa się w ramach podmiotów 

powiązanych ze sobą lub procedura ta jest znana porządkom prawnym, którym te podmioty 

podlegają. Celem przepisu unijnego jest zapewnienie ochrony akcjonariuszom innych spółek 

biorących udział w łączeniu oraz wykonalności orzeczeń wydanych na rzecz określonych 

akcjonariuszy mniejszościowych.884 Istnienie instytucji Spruchverfahren lub podobnej może 

prowadzić do zmiany stosunku wymiany już po rejestracji połączenia i to na korzyść tylko 

niektórych akcjonariuszy. Stąd jej stosowanie zależy od wprowadzenia odpowiednich regulacji 

we wszystkich jurysdykcjach spółek uczestniczących w procesie łączenia lub wyrażenia zgody 

przez akcjonariuszy spółek, wobec których normy te na zasadzie volenti non fit iniuria znajdą 

pośrednie zastosowanie poprzez wykonanie wyroku o zmianie stosunku wymiany (względnie 

przyznającego odszkodowanie od spółki). Przepis art. 127 ust. 3 dyrektywy prawa spółek ma 

jeszcze to znaczenie, że nakazuje państwo członkowskim wprowadzenie unormowań, które 

rozszerzają skuteczność orzeczenia zarówno wobec spółki powstałej w wyniku połączenia, jak 

i jej akcjonariuszy. 

Podsumowując rozważania na temat znaczenia art. 127 ust. 3 dyrektywy prawa spółek 

trzeba stwierdzić, że instytucja Spruchverfahren może w pewnych wąsko zakreślonych 

sytuacjach stanowić ochronę dla akcjonariuszy mniejszościowych. Trzeba jednak przyznać, że 

wymóg przeprowadzenie tego postępowania stosunkowo łatwo można ominąć. Wystarczające 

jest, że jedna ze spółek założy spółkę zależną w innym państwie, którego prawo nie przewiduje 

instytucji Spruchverfahren i spółka ta stanie się uczestnikiem procesu łączenia.  

4.5.2.3. Skutki połączenia 

Zasadniczo transgraniczne połączenie prowadzi ipso iure do przejścia praw  

i obowiązków na spółkę przejmującą lub nową zawiązaną (sukcesja uniwersalna; niem. 

Gesamtrechtsnachfolgen), zmiany struktury własnościowej spółki przejmującej lub nowo 

                                                 

884 Zob. M. Lutter, J. Schmidt, W. Bayer, Europäisches…, s. 758. 
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zawiązanej oraz rozwiązanie spółek przejmowanych lub łączących się (art. 131 ust. 1 i 2 

dyrektyw prawa spółek). Sukcesja uniwersalna uno acto stanowi o gospodarczym znaczeniu 

procesu łączenia. Dzięki niej spółki nie są zmuszone do przenoszenia każdego ze składników 

majątkowych na rzecz innej spółki lub dokonywania nowacji (konieczność uzyskania zgody 

drugiej strony umowy), co wiąże się z ryzkiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych (np. 

pominięcia pewnych prawa i obowiązków; nieważność niektórych czynności) i innymi 

kosztami. 

W unijnym prawie wtórnym ograniczono się do wskazania, że wszystkie aktywa  

i pasywa przejmowanej spółki lub łączących spółek przechodzą odpowiednio na spółkę 

przejmującą lub nowo zawiązaną. Równocześnie w razie istnienia dalszych formalności dla 

przeniesienia praw lub długów w prawie państwa członkowskiego właściwego dla stosunku 

prawnego, z którego te prawa lub długi wynikają, ich dopełnienia dokonuje spółka 

przekształcona (art. 131 ust. 3 dyrektywy prawa spółek). Należy zaznaczyć, że dyrektywa 

odnosi się do dokonania określonych formalności, a nie decydowania o tym, czy dane 

uprawnienie lub obowiązek w ogóle może przejść na daną spółkę. 

Prawo unijne wyznacza zatem materialny standard skutków, jakie niesie za sobą 

połączenie transgraniczne, a nie ogranicza się tylko do wskazania prawa właściwego w tym 

przypadku. W konsekwencji regulacje państw członkowskich w zakresie, w jakim określają 

skutki połączenia, także podlegają ocenie z perspektywy prawa unijnego. Przyjęcie 

odmiennego poglądu oznaczałoby, że kwestia zakresu sukcesji majątkowej zależałaby 

każdorazowo od prawa państwa pochodzenia spółki biorącej udział w operacji połączenia. De 

facto oznaczałoby to, że państwa członkowskie mogę pozbawić spółkę części aktywów “na 

wyjściu”. Taka sytuacja byłaby równoznaczna w skutkach z nakazaniem częściowej likwidacją 

spółki. Stąd zakres uprawnień, jakie przechodzą ze spółki założonej w jednym kraju  

i reinkorporowanej w innym, podlega przynajmniej kontroli prawa unijnego z perspektywy 

ewentualnych ograniczeń i ich ewentualnego usprawiedliwienia na gruncie swobody 

przedsiębiorczości. Potwierdzeniem tej tezy jest orzeczenie w sprawie KA Finanz, C-483/14,885 

w której TS wskazał, że transakcja łączenia spółek powinna mieć charakter neutralny dla 

istnienia praw i obowiązków, których stronami były spółki przejmowane. W tej sytuacji 

dochodzi tylko do „substytucji” podmiotów, a więc do wejścia spółki przejmującej lub nowo 

zawiązanej w prawa i obowiązku spółki przejmowanej. Nie dochodzi tutaj przede wszystkim 

                                                 

885 Zob. rozdz. V.3.3.3. powyżej. 
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do nowacji stosunków prawnych.886 Interpretacja dokonana w wyroku w sprawie KA Finanz  

w przedmiocie przejścia prawa i obowiązków w rezultacie łączenia spółek wskazuje na szeroki 

zakres sukcesji. Ze względu jednak na charakter działalności orzeczniczej TS, która ogranicza 

się do interpretacji prawa unijnego w konkretnej sprawie, trudno jest przesądzić o zakresie 

przedmiotowej sukcesji. Wypada jedynie wskazać, że każde zawężenie uprawnień nabytych 

przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną stanowić będzie ograniczenie, które, aby było 

zgodne z prawem unijnym, musi być uzasadnione, a więc adekwatne i niezbędne dla ochrony 

określonego interesu publicznego.887 Bez znaczenia powinna być krajowa kwalifikacja 

uprawnień i chociażby podziałów na prawo cywilne, prawo pracy albo administracyjne.888  

Z uwagi na brak szczegółowego wskazania zakresu praw, jakie powinny przejść na 

spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, praktyczne znaczenie art. 131 dyrektywy prawa 

spółek jest istotnie ograniczone. Przepis ten może co najwyżej stanowić punkt odniesienia dla 

kontroli tego, czy reguły krajowe nadmiernie nie utrudniają przeprowadzenie transgranicznego 

łączenia spółek, ale de facto to nadal kraje członkowskie decydują, jaki zakres praw  

i obowiązków podlega przeniesieniu w wyniku transgranicznego łączenia. Oczywistym 

usprawiedliwieniem takiej sytuacji jest zróżnicowanie porządków prawnych poszczególnych 

państw członkowskich, nie tylko jeżeli chodzi o zakres sukcesji generalnej przy łączeniach, ale 

nawet występowania instytucji sukcesji generalnej jako takiej.889  

4.5.2.4. Tryb uproszczony połączenia 

Na pewną uwagę w tym miejscu zasługuje uproszczona procedura transgranicznego 

łączenia przez przejęcie przewidziana w dyrektywie prawa spółek (art. 132 dyrektywy prawa 

spółek). Jej znaczenia wynika z faktu, że wykorzystywana jest ona w około 40% wszystkich 

tego typu procedur w Europie.890 Formuła ta jest dedykowana głównie spółkom holdingowym. 

Wyróżnione zostały przy tym dwie sytuacje. W pierwszej, spółka posiada w innej spółce 

wszystkie udziały, a w drugiej, co najmniej 90% udziałów przyznających prawa głos na 

zgromadzeniu wspólników. Operacje te stanowią zatem w istocie jedynie przesunięcia majątku 

                                                 

886 Wyrok w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 58. 
887 Zob. rozdz. V.2.5.2. powyżej. 
888 Jak to jednak zostało już wyrażone wcześniej, szczególna ochrona interesu publicznego na gruncie określonych 

gałęzi prawa może ułatwiać państwom członkowskim wprowadzenie ograniczeń w zakresie sukcesji generalnej. 
889 Sukcesja uniwersalna nie jest instytucją powszechną we wszystkich systemach prawnych w Europie. 

Przykładego tego jest Wielka Brytania, gdzie pomimo szczególnej regulacji w tym zakresie w rozporządzeniu 

(ang. statutory instrument) o transgranicznych łączeniach (art. 17 Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 

2007, nr 2974) kwestia tu wzbudza nadal wątpliwości. Zob. Bech-Bruun, Lexidale, Study…, s. 67 i n.  
890 Zob. rozdz. IV.3.2. powyżej. 
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kontrolowanego przez ten sam podmiot. Odmiennie zatem należy w tych przypadkach 

podchodzić do ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, o ile w ogóle występują. 

W przypadku przejęć spółek w pełni kontrolowanych nie stosuje się przepisów 

dotyczących wymiany i emisji akcji (art. 122 lit. b), c) i e) oraz art. 131 ust. 1 lit. b dyrektywy 

prawa spółek). Transakcja ta bowiem nie ma wpływu na strukturę akcjonariatu. Dodatkowo nie 

jest tu wymagane sporządzenie opinii przez biegłego (art. 125 dyrektywy prawa spółek),  

co wynika z tego, że instytucja biegłego służy głównie ochronie wspólników (art. 125 ust. 4 

dyrektywy prawa spółek). 

Jeżeli chodzi o przejęcia spółek kontrolowanych poprzez 90% lub więcej udziałów,  

w takiej sytuacji możliwe jest jedynie odstąpienie od opinii biegłego i to zasadniczo pod 

warunkiem przyznania wspólnikom mniejszościowym prawa wyjścia ze spółki (art. 132 w zw. 

z 114 dyrektywy prawa spółek).  

4.5.2.5. Zachowanie praw do uczestnictwa pracowników  

Zabezpieczenie uprawnień pracowników do uczestnictwa w zarządzaniu lub nadzorze 

nad spółką biorącą udział w połączeniu stanowi jeden z kluczowych punktów unijnej 

harmonizacji transgranicznych łączeń. Bez tych regulacji istotnie utrudnione byłoby 

osiągnięcie kompromisu pomiędzy państwami członkowskimi i uchwalenie dziesiątej 

dyrektywy prawa spółek w 2005 r. Wynika to głównie z obaw niektórych państw 

członkowskich, w których system uczestnictwa pracowników jest wysoko rozwinięty (przede 

wszystkim Niemcy), że transgraniczne restrukturyzacje będą wykorzystywane do ucieczki od 

krajowych regulacji i pogarszania sytuacji pracowników spółek.891 

Kwestie ochrony partycypacji pracowników normuje obecnie art. 133 dyrektywy 

prawa spółek. Generalnym założeniem tej regulacji jest zachowanie praw uczestnictwa 

pracowników892 na poziomie najbardziej korzystnym z perspektywy wszystkich spółek 

biorących w połączeniu.893 Realizacja tego celu może nastąpić, jeżeli państwo docelowe 

                                                 

891 Jak pokazały lata następujące niedługo po zharmonizowaniu procedury transgranicznych łączeń, obawy te  

w dużej mierze okazały się bezpodstawne. Zob. raport: W. Bayer, Grenzüberschreitende Verschmelzungen im 

Zeitraum 2007 bis 2012, s. 12-13, https://www.boeckler.de/pdf/mbf_2013_06_verschmelzungen_bayer.pdf 

(dostęp: 14.6.2018). 
892 Dotyczy to przede wszystkim wpływu pracowników na obsadę organów zarządzających lub nadzorujących  

w spółce.  
893 Oczywiście może okazać się, że spółki biorące udział w połączeniu będą miały siedzibę w państwie, gdzie nie 

istnieje żaden system uczestnictwa. Dyrektywa nie ma na celu polepszanie sytuacji pracowników. Na marginesie, 

przykładam takiego państwa będzie w dużej mierze Polska, gdzie poza przypadkami spółek kapitałowych 

powstałych w wyniku komercjalizacji (art. 12-14 i 16 ustawy z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 702) nie został przewidziany udział pracowników  

w wyborze członków organów spółek. 

 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_2013_06_verschmelzungen_bayer.pdf
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przewiduje co najmniej tak samo korzystny poziom uczestnictwa pracowników, jaki istnieje  

w innych spółkach biorących udział oraz po połączeniu pracownicy zakładów zagranicznych 

będą posiadać uprawnienia tożsame z pracownikami zakładów w państwie siedziby spółki 

wynikłej z połączenia (art. 133 ust. 2 dyrektywy prawa spółek). W innych sytuacjach lub  

w razie połączeń obejmujących co najmniej jedną spółkę, która w okresie 6 miesięcy przed 

opublikowaniem planu połączenia zatrudniała ponad 500 pracowników i obowiązuje w niej 

określony system partycypacji pracowniczej,894 konieczne będzie dla powodzenia transakcji 

połączenia przeprowadzenie negocjacji ze specjalnym zespołem negocjacyjnym 

reprezentującym pracowników. Przy ewentualnym niepowodzeniu negocjacji (względnie 

podjęcia odpowiedniej decyzji przez organ spółki) zastosowanie znajdą tzw. standardowe 

zasady uczestnictwa pracowników.895 Rozwiązania te bazują w dużej mierze na ochronie 

partycypacji pracowników określonej jeszcze na gruncie spółki europejskiej i dyrektywy 

2001/86/WE, do której zresztą art. 133 ust. 3 dyrektywy prawa spółek wprost się odwołuje. 

Istotne dla mobilności spółek jest również to, że ochrona uczestnictwa pracowników 

uniemożliwia spółce zmianę formy prawnej na taką, która pozbawiałaby możliwości 

wykonywania uprawnień ustalonych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 133 dyrektywy 

prawa spółek (por. ust. 6 tego przepisu). Ponadto przedmiotowe reguły ochrony mają 

odpowiednie zastosowanie przez kolejne 3 lata od chwili danego transgranicznego połączenia 

do krajowych transakcji łączeń z udziałem spółki (art. 133 ust. 7 dyrektywy prawa spółek). 

Przepis ten służy przeciwdziałaniu omijania przepisów unijnych, a w rezultacie wbrew jemu 

literalnemu brzmieniu powinien on znaleźć zastosowanie również do innych operacji 

restrukturyzacyjnych spółek, które pozwalałyby na osiągnięcie podobnych celów.  

4.5.2.6. Podsumowanie 

Regulacje transgranicznych łączeń spółek stanowiły pierwszy zbiór przepisów 

harmonizujących w państwach członkowskich postępowanie służące usprawnieniu unijnej 

mobilności wszystkich spółek kapitałowych. Można przyjąć, że aby te regulacje działały 

prawidłowo, powinny zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze, należy zapewnić skuteczną 

koordynację pomiędzy systemami prawnymi oraz organami różnych państw członkowskich. 

Mowa tu przede wszystkim o obowiązku uznawania dokumentów poświadczających zgodność 

działań spółki z przepisami kraju jej pochodzenia. Ważne pozostają też aspekty podatkowe 

                                                 

894 Zob. art. 2 lit. k dyrektywy 2001/86/WE.  
895 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, s. 1250-1253. 
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(obniżenie ryzyka podwójnego opodatkowanie lub uznawanie powstałych przed dniem 

połączenia strat podatkowych), a także kwestie wydawałoby się techniczne, chociaż ciągle 

bardzo istotne, np. terminy na dokonanie odpowiednich czynności,896 treść niektórych 

dokumentów, wskazanie daty obowiązywania nowych reguł księgowania. Elementy  

te powinny być objęte pełną harmonizacją. Po drugie, pewne obszary powinny pozostać 

uzależnione od decyzji państw członkowskich wynikających z ich tradycji prawnej oraz 

stosunków społeczno-gospodarczych. Chodzi tu głównie o ochronę interesariuszy spółki,  

w tym krajowych wierzycieli, akcjonariuszy, konsumentów itd. Wprowadzenie jednolitych 

rozwiązań może prowadzić do powstawania kosztów, wynikających z wykonywania czynności 

(elementów procedury), które w niewielkim stopniu przyczyniają się do prawidłowego  

i efektywnego przebiegu operacji restrukturyzacyjnej.  

Każdy z przedstawionych warunków został spełniony jedynie połowicznie przez 

unijną regulacje połączeń transgranicznych. Przyjęcie, że przepisy prawa wtórnego w tym 

obszarze będą miały charakter harmonizacji minimalnej, sprzyja powstaniu zjawiska 

„pozłacania” (ang. gold-plating) przepisów unijnych. Polega ono na dodawaniu przez 

krajowych ustawodawców dodatkowych przepisów (wymogów), które utrudniają wspomnianą 

powyżej koordynacje postępowań toczących się w różnych państwach. Większy zarzut można 

poczynić względem niedostosowania rozwiązań unijnych do krajowych systemów ładu 

korporacyjnego. Mandatoryjna i rozbudowana faza informacyjna jest przydatna w spółkach  

o rozproszonym akcjonariacie, wpływając realnie na osłabienie konfliktu pomiędzy 

dyrektorami a akcjonariuszami spółki. Natomiast w podmiotach kontrolowanych przez jednego 

udziałowca trudno nie odnieść wrażenia, że stanowi ona jedynie próbę zachowania w spółkach 

kapitałowych pozorów demokratycznego sposobu podejmowania decyzji opartego o dyskusję 

i dialog. W sensie politycznym, takie rozwiązanie stanowi pewne „alibi” dla ustawodawcy 

europejskiego, że przywala on na zmianę domicylu spółki jedynie, gdy odpowiednio 

poinformowany organ właścicielski wyrazi na to zgodę. Założenie to byłoby nawet prawidłowe 

w spółkach, gdzie potencjalnie dochodzi do konfliktu pomiędzy zarządem spółki a jej 

akcjonariuszami. Tymczasem w wielu państwa unijnych większym problemem jest ochrona 

akcjonariuszy posiadających stosunkowo niewielki udział w kapitale spółki. Mniejszość na 

gruncie prawa unijnego nie dysponuje instrumentami realnego wpływania na treść uchwały lub 

                                                 

896 Przekładowo, przy bardziej skomplikowanych i wielostronnych połączeniach jego dokonanie może być 

utrudnione poprzez 6-miesięczny termin ważności zaświadczenia o legalności połęczenia (por. 128 ust. 2 

dyrektywy prawa spółek). 
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środkami pozwalającymi na jej zaskarżenie.897 Przyznane zostało jej jedynie opcja głosowania 

„nogami”, a więc możliwość wyjścia ze spółki (exit right), o ile przewiduje to regulator 

krajowy. 

W spółkach modelu kontynentalnego wątpliwa jest też efektywność wprowadzania 

biegłego badającego plan połączenia. W prawie unijnym brak jest przede wszystkim 

klarownego określenie jego zadań i przedmiotu badania, kryteriów niezależności od spółek 

badanych oraz wyraźnego wypowiedzenia się w sprawie odpowiedzialności biegłego  

i warunków zdolności (majątkowej) do jej poniesienia. W obecnym kształcie biegły stanowi 

element „testu przyzwoitości” transakcji łączenia, a więc jego celem jest jedynie eliminowanie 

przypadków skrajnych i jaskrawych nadużyć.  

Słabością systemu unijnych połączeń transgranicznych jest również brak koordynacji 

przepisów na etapie po dniu połączenia (np. odpowiedzialność cywilna konkretnych 

podmiotów i reguły jej egzekwowania). Skutkiem tego są instrumenty ochrony interesów 

wierzycieli, pracowników i wspólników o charakterze ex ante, które powodują opóźnienia  

i czasami blokowanie połączeń oraz wzrost kosztów tych transakcji. 

Największym osiągnięciem unijnych ram połączeń transgranicznych niewątpliwie 

pozostaje ułatwienie połączeń holdingowych, które realizowane są w mniej sformalizowanej 

formie – trybie uproszczonym. 

4.6. Połączenie rejestrów handlowych  

Nierozłącznym elementem funkcjonowania spółek kapitałowych jest ich rejestracja  

w specjalnie stworzonych rejestrach publicznych.898 Są to instytucje, których głównym 

zadaniem jest zbieranie, przetwarzanie (funkcja ewidencyjna) i publikowanie informacji  

w standardowej formie (funkcja informacyjna) przekazywanych przez podmioty zobowiązane, 

którymi są w szczególności spółki prawa handlowego. Umożliwiają one przy tym kontrolę 

publiczną nad spółkami oraz przyczyniają się do zwiększenia pewności prawnej 

funkcjonowania tego rodzaju podmiotów. 

Współistnienie rejestrów publicznych i spółek ma swoje konsekwencje na gruncie 

transgranicznej mobilności spółek. Tyczy się to w szczególności procesów reorganizacyjnych, 

których ostateczne powodzenie zależy od pozytywnej oceny organów lub instytucji do tego 

                                                 

897 Środki takie dopiero wprowadzane są na gruncie krajowych porządków prawnych. 
898 Szerzej na temat pojęcia rejestrów handlowych i pełnionych przez nie funkcji zob. w literaturze: E. Norek, 

Krajowy Rejestr Sądowy, Warszawa 2001, s. 11 i n.; T. Stawecki, Rejestry przedsiębiorców w Europie, Warszawa 

2004, s. 65 i n.; E. Marszałek-Krześ, w: System prawa handlowego. Prawo handlowe – część ogólna. Tom I, S. 

Włodyka (red.), Warszawa 2009, s. 1040-1041; w doktrynie niemieckiej zwłaszcza zob. A. Krafka, w: Münchener 

Kommentar zum HGB, K. Schmidt (red.), Monachium 2005, s. 148-153. 



206 

powołanych i dokonania odpowiednich wpisów w rejestrach. Innym obszarem jest 

funkcjonowanie oddziałów spółek zagranicznych. Tu także sprawna wymiana informacji 

pomiędzy rejestrem spółki a rejestrem oddziały ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 

obrotu. Jeżeli pomiędzy rejestrami handlowymi nie istnieje sprawny system wymiany 

informacji, to może dojść do sytuacji, w której oddział spółki będzie działać pomimo 

wykreślenia spółki z rejestru w innym państwie i utraty w ten sposób przez spółkę osobowości 

prawnej.899 

Usprawnienie współpracy rejestrów handlowych stało się przedmiotem dyrektywy 

2012/17/UE.900 Termin jej implementacji upłynął 8.6.2017 r. Celem tego aktu było ułatwienie 

dostępu do informacji zawartych w rejestrach handlowych osobom z różnych krajowych 

członkowskich oraz stworzenie ram prawnych i narzędzi komunikacji elektronicznej pomiędzy 

krajowymi rejestrami handlowymi.901 Warto jednak wspomnieć, że już znaczenie wcześniej, 

bo na gruncie pierwszej dyrektywy prawa spółek z 9.3.1968 r., ustanowiony został obowiązek 

utworzenia krajowych rejestrów publicznych,902 których zadaniem było udostępnianie 

podstawowych danych o spółkach i wzmocnienia zaufania do tych danych (zasada jawności 

formalnej i materialnej).903 Z kolei jedenasta dyrektywa prawa spółek z 21.12.1989 r. odnosiła 

się do wymogów informacyjnych ustanowionych wobec oddziałów spółek zagranicznych. 

Elementem kluczowym projektu współpracy rejestrów handlowych państw 

członkowskich jest utworzenie systemu integracji rejestrów, który stanowi ogół narzędzi  

                                                 

899 W 2009 r. w UE w takiej sytuacji mogło znajdować się około 15% wszystkich oddziałów. Dokument  

z 4 listopada 2009 r. Komisji Europejskiej: Impact Assessment Accompanying document to the Proposal for  

a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 89/666/EEC, 2005/56/EC and 

2009/101/EC as regards the interconnection of central, commercial and companies registers, SEC(2011) 222 

final, s. 20, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011SC0222, dostęp: 14.6.2018.  
900 Obecnie przepisy te zostały włączone do dyrektywy prawa spółek. Należy nadmienić, że przed uchwaleniem 

dyrektywy 2012/17/UE w Europie pojawiały się inicjatywy dążące do połączenia funkcjonowania europejskich 

rejestrów. Pierwszą z nich był projekt EBR (European Business Register), rozpoczęty w 1992 r., którego zadaniem 

było udostępnienie informacji o spółkach podlegających prawu jednego z państw biorących udział w projekcie. 

Szer. na temat projektu EBR zob. dokument Komisji z 4.11.2009 r.: Progress Report Accompanying document to 

the Green Paper The interconnection of business registers, SEC(2009) 1492, s. 7-11, 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/interconnection_of_business_registers/working_doc

ument_en.pdf (dostęp: 5.06.2016). Kolejną inicjatywą był tworzony w latach 2006-2009 BRITE (Business 

Register Interoperability throughout Europe), którego celem z kolei było wprowadzenie rozwiązań 

technologicznych pozwalających na wymianę informacji pomiędzy rejestrami krajowymi. BRITE miał usprawnić 

przeprowadzanie procesów transgranicznych (łączeń, podziałów i przekształceń), a także zwiększyć kontrolę nad 

funkcjonowaniem oddziałów spółek zagranicznych. Szer. zob. H. Oetker, Kommentar zum Handelsgesetzbuch 

(HGB), Monachium 2015, s. 11-15. 
901 Zob. A. Mucha, Unijny system rejestrów handlowych i jego implementacja do prawa polskiego po uchwaleniu 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z 13.6.2012 r., RPEiS 2/2016, s. 77. 
902  Obecnie są to między innymi przepisy art. 14 i 16 ust 1 dyrektywy prawa spółek. 
903 J. Napierała, Europejskie…, s. 184. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011SC0222
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/interconnection_of_business_registers/working_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/interconnection_of_business_registers/working_document_en.pdf
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i instytucji pozwalających na sprawną wymianę informacji znajdujących się w rejestrach 

handlowych państw członkowskich. Wskazany system składa się z następujących elementów: 

1. rejestry handlowe państw członkowskich, 

2. europejską centralną platformę, 

3. portal e-Sprawiedliwość (e-Justice). 

Jak wynika z przedstawionego poniżej schematu, prawo unijne nie zmierza do 

stworzenia centralnego rejestru, a wyłącznie połączenie instytucji krajowych za pomocą 

odpowiednich rozwiązań informatycznych.904 Nie został przewidziany przede wszystkim żaden 

nadrzędny wobec krajowych instytucji ogólnounijny organ rejestrowy.905  

 

Schemat 1 Sposób działania systemu integracji rejestrów handlowych w UE 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/884 z 8.06.2015 r. 

 

Wszystkie rejestry krajowe zostały zobowiązane do komunikowania się  

w określonych sytuacjach za pomocą systemu informatycznego (interfejs) – Europejskiej 

Centralnej Platformy, a więc bez możliwości bezpośredniego przekazywania sobie 

informacji.906 Wspomniana platforma nie jest ani organem, ani odrębnym podmiotem 

prawnym. Nie wydaje ona również żadnych decyzji oraz nie gromadzi samodzielnie danych. 

Wykonanie platformy zostało powierzone KE. 

                                                 

904 Tak też: D. A. Verse, Die Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts im Jahr 2012, EuZW 9/2013,  

s. 338; T. Kilian, EU-Richtlinie zur Verknüpfung der Handelsregister verabschiedet, FGPrax 1/2012, s. 185. 
905 A. Mucha, Unijny…, s. 78. 
906 Załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji 2015/884, pkt 1. 
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Trzecim elementem systemu integracji rejestrów jest działający od 16.7.2010 r. portal 

e-Sprawiedliwość (e-Justice).907 Wykorzystanie portalu w ramach europejskiego systemu 

integracji rejestrów handlowych polega na odbieraniu wnoszonych przez indywidualnych 

użytkowników pytań dotyczących gromadzonych w rejestrach krajowych informacji na temat 

spółek i ich oddziałów. Następne pytania są przekazywane do krajowych systemów 

informatycznych, które odsyłają odpowiedzi dla użytkowników portalu. Samo wyszukiwanie 

informacji w portalu w podstawowej formie odbywa się przez wybranie kraju, w którym 

siedzibę posiada spółka lub oddział, a następnie wpisanie firmy przedsiębiorstwa lub numeru 

rejestrowego. 

Architektura systemu integracji rejestrów krajowych nie pozwala na ocenę, że system 

ten stanowić będzie istotny element sprzyjający mobilności spółek. Oczekiwać należy co 

najwyżej, że rozwiązania tam przyjęte do pewnego stopnia przyspieszą postępowania 

reorganizacyjne (przy założeniu niezawodności narzędzi informatycznych i umiejętności 

korzystania z nich przez organy krajowe). Do pozytywnych aspektów można również zaliczyć 

wprowadzenie obowiązku rejestrów krajowych przekazywania do systemu informacji  

o wszczęciu i zakończeniu postępowań likwidacyjnych wobec spółek. Dzięki temu sprawniej 

będzie można wykreślać z innych rejestrów oddziały takich spółek (obecnie art. 34 ust. 1 i 2 

dyrektywy prawa spółek). Negatywnie trzeba jednak ocenić fakt, że informacje zawarte na 

portalu e-Justice nie korzystają z przymiotu prawdy materialnej. Przyczynę tego stanu rzeczy 

stanowi okoliczność, że nie znajdują do nich zastosowania przepisy o ochronie zaufania osób 

działających w dobrej wierze (art. 16 ust. 6 i 7 dyrektywy prawa spółek). W konsekwencji 

podmioty zainteresowane nadal będą zmuszone do każdorazowego sprawdzania danych 

zawartych w krajowych rejestrach. Z tego również względu ewentualne wydruki z portalu  

e-Sprawiedliwość nie będą mogły być co do zasady uznane za wiarygodne w krajowych 

postępowaniach sądowych lub administracyjnych.908 

Z uwagi na powyższe zmiany, wprowadzone dyrektywą 2012/17/UE należy ocenić 

krytycznie, gdyż nie wydaje się, że będą miały one istotne znaczenie dla funkcjonowania 

jednolitego rynku. Jednym z rozwiązań, które faktycznie przyczyniłoby się do ułatwienia 

wykonywania swobody przedsiębiorczości, byłoby stworzenie wspólnotowego organu 

rejestrowego, którego zadania nie ograniczałyby się do przesyłania informacji i dokumentów, 

                                                 

907 https://e-justice.europa.eu/home.do.  
908 Na marginesie, wadą projektu integracji rejestrów jest również to, że funkcjonowanie systemu odnosi się 

wyłącznie do spółek kapitałowych, a zatem nie obejmuje pozostałych podmiotów gospodarczych figurujących  

w rejestrach krajowych. 

https://e-justice.europa.eu/home.do
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ale obejmowałyby również gromadzenie danych oraz prowadzenie niektórych 

transgranicznych postępowań. Dodatkowo należałoby nadać odpowiednią moc prawną 

informacjom upublicznianym w ramach portalu e-Sprawiedliwość, aby jednostki powołujące 

się na te dane mogły skorzystać z ochrony prawnej w razie wystąpienia niezgodności pomiędzy 

informacjami ujawnionymi w publikatorach krajowych i europejskim.  

Innym możliwym rozwiązaniem jest rozszerzenie kompetencji rejestrów państw 

członkowskich, które działałyby nie tylko w ramach krajowych uprawnień, ale w niektórych 

sytuacjach mogłyby wydawać wiążące decyzje innym rejestrom. Kompetencje te należałoby 

rozszerzyć o możliwość przeprowadzania procedury poszczególnych rodzajów 

transgranicznych restrukturyzacji909 oraz rejestrowania spółek podlegających prawu spółek 

jednego z państw członkowskich. W ten sposób krajowe organy rejestrowy stałyby się również 

organami europejskiego systemu rejestrowego. Rozwiązania to z pewnością odmieniłoby 

europejskie prawo spółek, ale ze względu na obecny stan integracji europejskiej trudno uznać 

je za realne. 

4.7. Harmonizacja przepisów podatkowych związanych z transgranicznymi 

restrukturyzacjami 

Kwestie podatkowe nie są głównym przedmiotem niniejszych rozważań o mobilności 

spółek. Niemniej ich wpływ na omawiane tu zjawisko jest na tyle istotny, że konieczne staje 

się przynajmniej zarysowanie regulacji unijnych dotyczących opodatkowania związanego  

z procesami reorganizacyjnymi, a więc przejawami mobilności spółek.910 

Problemem powodującym obniżenie atrakcyjności gospodarczej transgranicznych 

procesów reorganizacyjnych, a w konsekwencji zdolności do zmiany statutu personalnego 

spółki (prawna mobilność spółek) jest powiązanie z tymi zdarzeniami obowiązków 

podatkowych. Państwa członkowskie mogą bowiem przed zmianą przez spółkę jurysdykcji 

korporacyjnej żądać ujawnienia zmiany wartości przedmiotów majątkowych należących  

do spółki, a następnie opodatkować ewentualne nadwyżki pomiędzy wartością bilansową  

a rzeczywistą tych przedmiotów (podobnie w odniesieniu do nadwyżki wartości udziałów  

w takiej spółce). W sytuacjach wyłącznie wewnętrznych (krajowych) opodatkowanie zysków 

                                                 

909 Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane w art. 4 ust. 2 tzw. trzynastej dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2004/25/WE z 21.04.2004 r. w sprawie ofert przejęcia, Dz.U. WE z 30.4.2004, L 142/12,  

w którym to kompetencja organów nadzoru nad ofertami przejęcia została co do zasady powierzona organowi 

Państwa Członkowskiego, w którym swoją siedzibę statutową ma spółka będąca przedmiotem oferty.  
910 Szerszy temat rezydencji podatkowej spółek kapitałowych został poruszony między innymi w: L. De Broe, 

Corporate Tax Residence in Civil Law Jurisdictions w: Residence of Companies Under Tax Treaties and EC Law, 

G. Maisto (red.), Amsterdam 2009, s. 95-120. 
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(dochodu) z tego rodzaju nadwyżek (tzw. cichych rezerw) jest odraczane najczęściej  

do momentu sprzedaży poszczególnych składników majątkowych – ujawnienie przez 

transakcję rynkową. Korzystniejszy charakter tego drugiego rozwiązania wynika przede 

wszystkim z tego, że spółka (wspólnik) uzyskuje najczęściej już w chwili dokonania transakcji 

środki do zapłaty podatku, co nie ma miejsce w przypadku dokonania jedynie czynności 

rachunkowych (aktualizacji bilansu).911 

Powyższa sytuacja stwarza groźbę traktowania operacji transgranicznych w sposób 

dyskryminujący na gruncie podatkowym. Z tego względu w prawie unijnym dokonano 

harmonizacji zasad opodatkowania między innymi łączeń, podziałów, podziałów przez 

wydzielenie, wnoszenia aktywów oraz wymiany udziałów, w których zaangażowane  

są spółki912 z co najmniej dwóch państw członkowskich, oraz przeniesienia z jednego państwa 

członkowskiego do innego państwa członkowskiego statutowej siedziby spółki europejskiej.913 

Aktem prawnym dotyczącym tych kwestii jest obecnie dyrektywa 2009/133/WE.914 

Podstawową zasadą określoną we wskazanej dyrektywie jest neutralność podatkowa 

zdefiniowanych transakcji (art. 4 dyrektywa 2009/133/WE). Polega to na tym, że różnica 

pomiędzy wartością rzeczywistą aktywów i pasywów przekazywanych,915 a ich wartością 

ustaloną dla celów podatkowych w przypadku ich zbycia, nie stanowi przedmiotu podatku od 

zysków kapitałowych. Warunkiem stosowania tej zasady jest to, że spółka przejmująca aktywa 

i pasywa będzie kontynuować sposób ustalania i dokonywania odpisów amortyzacyjnych tak, 

jak czyniła to spółka przekazująca (art. 4 ust. 4 dyrektywa 2009/133/WE). 

Zasadą jest również, że opodatkowaniu nie podlega zysk z tytułu otrzymania przez 

wspólnika udziałów w spółce przejmującej – dochód z tytułu różnicy pomiędzy dotychczas 

posiadanymi i nowo objętymi udziałami (art. 8 dyrektywa 2009/133/WE). 

W odniesieniu do transgranicznego przeniesienia siedziby spółki SE (bez 

przenoszenia aktywów i pasywów dotychczasowego zakładu – miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej) dla celów podatkowych (w tym kwestii związanych z odpisami 

                                                 

911 Zob. H. Litwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2013, s. 435; K.G. Szymański, 

Opodatkowanie spółek kapitałowych. Połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne, Kraków 2006,  

s. 39. 
912 Zob. załącznik I część A dyrektywy 2009/133/WE. 
913 Opis tych zdarzeń można znaleźć w: H. Litwińczuk, Prawo…, s. 439-447. 
914 Poprzednio: dyrektywy Rady 90/434/EWG z 23.7.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 

mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów 

dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich, Dz.U. z 20.8.1990, L 225/1. 
915 Najogolnie mówiąc, chodzi tu o zmianę właściciela w sensie ekonomicznym – podmiotu, z którym związane 

są dane aktywa i pasywa. Por. H. Litwińczuk, Prawo…, s. 447. 
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amortyzacyjnymi, zaliczaniem strat) stosuje się też fikcję polegającą na przyjęciu, że operacja 

ta nie miała miejsca (art. 12 i 13 dyrektywy 2009/133/WE).916 Ponadto przeniesienie statutowej 

siedziby SE nie stanowi samo w sobie podstawy opodatkowania dochodu, zysków lub zysków 

kapitałowych akcjonariuszy takiej spółki (art. 14 ust. 1 dyrektywa 2009/133/WE). 

Wadą przedstawionych powyżej regulacji jest to, że ograniczają się one do procesów 

reorganizacyjnych tam wskazanych. Przepisy nie odnoszą się zatem do transgranicznych 

przekształceń spółek innych niż te związane z przeniesieniem siedziby SE. W rezultacie 

państwa członkowskie mogą nakładać na reinkorporujące się spółki obciążenia podatkowe 

jednak pod warunkiem, że nie są one nadmiernie uciążliwe i nieproporcjonalne do takich celów 

jak chociażby zapewnienie spójności krajowego systemu podatkowego.917 Potencjalna utrata 

przez państwo możliwości uzyskania przychodu podatkowego sprawia, że wiele państw 

zdecydowało się na wprowadzenie tzw. podatku na wyjściu (ang. exit tax).918 Sytuacja ta 

oczywiście nie sprzyja mobilności spółek.919 Jednocześnie istnienie tego podatku w niedługim 

czasie stanie się regułą z uwagi na jego harmonizację w ramach dyrektywy Rady (UE) 

2016/1164 z 12.7.2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom 

unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego.920 Przepis art. 5 ust 1  c) tej dyrektywy wskazuje, że między innym w razie 

zmiany rezydencji podatkowej danego podmiotu podlega on podatkowi w kwocie równej 

wartości rynkowej swoich aktywów (w chwili zmiany rezydencji), pomniejszonej o ich wartość 

do celów podatkowych. Nie dotyczy to aktywów, które pozostają faktycznie powiązane ze 

stałym zakładem w państwie członkowskim dotychczasowej rezydencji. 

4.8. Niektóre pozostałe regulacje 

Oczywiście powyżej przedstawione przykłady regulacji prawnych nie wyczerpują 

norm, które potencjalnie mogą mieć wpływ na mobilność spółek. Analiza kompletna 

                                                 

916 Zob. H. Litwińczuk, Prawo…, s. 453. 
917 Chodzi tutaj głównie o sytuacje, w których dane państwo nie przewiduje opodatkowania cichych rezerw  

w chwili dokonywania restrukturyzacji spółki, ale odracza to na moment zbycia przez spółkę przedmiotów 

majątkowych. Zmiana rezydencji podatkowej na skutek reinkorporacji skutkuje tym, że zbycie przedmiotów 

potencjalnie podlegać będzie opodatkowaniu w innym państwie. Stąd TS dopuścił, aby państwa mogły w takich 

sytuacjach przewidzieć wprowadzenie „podatku na wyjściu” (exit tax) od niektórych dochodu spółki. Zob. wyr. 

w sprawie National Grid Indus, C-371/10, par. 81-82. 
918 Są to w EU: Austria, Dania, Francja, Irlandia, Włochy, Holandia, Portugalia, Szwecja, Belgia, Niemcy, Węgry, 

Łotwa, Luksemburg, Słowenia. Zob. C. Gerner-Beuerle i in., Study on…, s 347. 
919 Zob. L. Enriques, EC Company..., s. 1260. 
920 Dz.U. UE z 19.7.2016, L 193/1. Termin implementacji przepisów w zakresie art. 5 dyrektywy 2016/1164 

upływa 31.12.2019 r. Zob. art. 11 ust. 5 dyrektywy 2016/1164. 
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wymagałaby zbadania praktycznie wszystkich unormowań, które odnoszą się do konkretnych 

branż, w ramach których funkcjonują spółki. Wystarczy tu wymienić niezbyt odległe 

systemowo od prawa spółek regulacje rynku finansowego, które istotnie wpływają na 

możliwość funkcjonowania niektórych spółek.921 

Wspomnieć trzeba dlatego jeszcze tylko o harmonizacji prawa wewnętrznego spółek, 

które z jednej strony ogranicza konkurencję regulacyjną (nakłada „standardy produktowe” na 

ustawodawców tworzących normy prawa spółek), a z drugiej zwiększa zaufanie do spółek  

i dostarcza niezbędnej ochrony interesariuszom. Harmonizacja ta zatem przyczynia się do 

rozwoju fizycznej mobilności, a limituje mobilność prawną. Przykładem takiej szerokiej 

regulacji, ale wyłącznie w odniesieniu do spółek akcyjnych (publicznych) jest ta związana  

z dyrektywą 2007/36/WE, która zwana jest również dyrektywą corporate governance.922 Akt 

ten w sposób szczegółowy jak na unijną dyrektywę odnosi się do niektórych praw 

akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym. Są to przede wszystkim uprawnienia 

związane z wykonywaniem prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki i decydowania  

o określonych sprawach spółki (np. prawo głosu w sprawie polityki wynagrodzeń w spółce; 

zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązanymi923). Dyrektywa ta wyznacza standard 

materialny ochrony akcjonariuszy na terenie całej Unii. Ponadto wskazuje, że prawem 

właściwym dla kwestii tam uregulowanych jest prawo implementowane przez państwo 

siedziby spółki (art. 1 ust. 2). 

Wskazana dyrektywa nie odnosi się bezpośrednio do zdolności wyboru prawa 

właściwego dla spółki. Jednak poprzez określenie jednolitych reguł postępowania w pewnych 

sytuacjach istotnie obniża efekt ewentualnego wyboru lub zmiany miejsca inkorporacji spółki. 

                                                 

921 Tytułem przykładu można tu wskazać na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z 8.6.2011 

r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE  

i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, Dz.U. z 1.7.2011, L 174/1. Zgodnie  

z regulacjami tego aktu dotyczącego zezwoleń, bieżącej działalności i przejrzystości zarządzających 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), podmiotem zarządzającym AFI może być tylko osoba 

prawna, np. spółka kaptałowa. Warunkiem wydanie zezwolenia na działalność takiej spółki jest posiadanie przez 

nią siedziby zarządu i siedziby statutowej w tym samym państwie członkowskim (art. 8 ust. 1 e dyrektywy). 

Oznacza to, że spółka nie może swobodnie wybrać prawa spółek, lecz w miejscu jej założenia powinien swoje 

funkcje wykonywać organ zarządzający takiej spółki. Celem tej regulacji jest zapewnienei efektywnego nadzoru 

publicznego nad ZAFI. 
922 Dz.U. UE z 14.7.2007, L 184/17. Szer. na temat tego aktu i jego znaczenia zob. K. Grabowski, Dyrektywa  

o prawach akcjonariuszy. Studium tworzenia prawa i przewodnik po dyrektywie, Kraków-Warszawa 2014. 
923 Kwestie te zostały wprowadzone dyrektywą PE i Rady (UE) 2017/828 z 17.5.2017 r. zmieniająca dyrektywę 

2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, Dz.U. z 20.5.2017,  

L 132/1. 

 



213 

Nie należy oczekiwać jednak, aby mobilność spółek w Europie została zagrożona przynajmniej 

w najbliższych latach przez pełną harmonizacje prawa spółek. 

O ile dotychczasowe rozwiązania w przeważającej mierze dotyczyły mobilności 

prawnej, to na koniec warto również odwołać się do funkcjonowania oddziałów spółek 

zagranicznych w UE. Możliwość założenia oddziału w innym państwie niż miejsce założenia 

spółki powinna służyć przede wszystkim rozszerzaniu działalności gospodarczej, a więc 

mobilności w sensie fizycznym.924 Uprawnienie to bezpośrednio wynika z art. 49 TFUE. 

Niemniej jego konkretyzacja i przepisy dotyczące ochrony podmiotów trzecich zawarte zostały 

w jedenastej dyrektywie prawa spółek.925 Zamieszczony został tam katalog informacji 

wymaganych o oddziałach i samych spółkach zagranicznych. Chociaż katalog ten nie jest zbyt 

obszerny i dopełnienie obowiązków informacyjnych przez spółkę nie powinno w teorii 

stanowić zbyt dużego obciążenia, to jednak jak pokazuje przeprowadzone badania proces 

założenia oddziału w UE jest w wielu przypadkach uciążliwy i kosztowny.926  

W zależności do kraju docelowego, założenie oddziału spółki zagranicznej wiąże się 

przede wszystkim z kosztami przetłumaczenia wymaganych dokumentów na język urzędowy 

oraz opłatami urzędowymi (w tym notarialnymi).927 W niektórych przypadkach organy krajowe 

wymagają dowodu realnego charakteru oddziału (istnienie lokalu, strony, kontaktów 

biznesowych)928 lub powołania biegłego rewidenta (tak w Szwecji). 

Na pierwszy rzut oka powyższe zróżnicowane i często restrykcyjne podejście państw 

członkowskich powinno negatywnie oddziaływać na mobilność spółek i częstotliwość 

podejmowania działalności zagranicznej przez spółki. Fakt ten może dziwić mając na uwadze, 

że państwom członkowskim właśnie powinno zależeć na wypełnianiu przez spółki zagraniczne 

obowiązku zarejestrowania swojej działalności w formie oddziału. Wydaje się jednak,  

że uciążliwość zakładania oddziałów powoduje jedynie, że wiele spółek nie podejmuje nawet 

próby zarejestrowania oddziału i wykonuje działalność bez dopełnienia stosownych 

                                                 

924 Jak pokazała jednak praktyka, instytucja oddziału okazała się podstawowym sposobem na osiagnięcie 

mobilności prawnej i arbitrażu legislacyjnego. Zob. przede wszystkim omówioną powyżej sprawę Centros, rozdz. 

V.3.4.2. 
925  Obecnie przepisy te znajdują się w sekcji 2 i 3 Rozdziału III dyrektywy prawa spółek. 
926 Zob. M. Becht, L. Enriques, V. Korom, Centros and the Cost of Branching, JCLS 1/2009, s. 177-199. 
927 Co do dopuszczalności wprowadzenia opłat przy zakładaniu oddziału odpowiadających „rzeczywistym 

kosztom administracyjnym” z tym związanym zob. wyr. TS z 1.6.2006 r. w sprawie Innoventiv Limited, C-453/04. 
928 Tak w przypadku wiedeńskiego organu rejestrowego. Zob. M. Becht, L. Enriques, V. Korom, Centros…,  

s. 179. 
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formalności.929 Stanowi to typowy przykład, że w pewnych okolicznościach nadmierny 

rygoryzm prawny może doprowadzić do skutków odmiennych niż założone. 

4.9. Projekty i plany w zakresie mobilności spółek 

Przedstawione powyżej regulacje dowodzą tego, że działania UE w zakresie 

mobilności spółek nie mają charakteru kompleksowego. Skupiają się one raczej na konkretnych 

problemach i wykorzystują różne metody i narzędzia interwencji legislacyjnej. Stąd też wiele 

obszarów pozostaje poza zakresem zastosowania obecnie obowiązujących norm. Warto stąd 

przyjrzeć się jeszcze poniżej kilku najważniejszym projektom, które albo zostały już zarzucone 

przez organy unijne albo są na etapach konsultacji i w przyszłości staną się potencjalnie 

obowiązującym prawem. Przedstawione zostaną prace nad jednoosobową spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością (Societas Unius Personae – SUP) i zawartymi tam przepisami 

dotyczącymi międzyjurysdykcyjnego przeniesienia siedziby spółki. Następnie zostaną 

zamieszczone uwagi odnoszące się do ujednolicenia reguł wyznaczania prawa właściwego dla 

spółek (lex societatis). Na koniec przedmiotem rozważań będzie projekt KE z 25.4.2018 r.  

w sprawie harmonizacji mobilności spółek.930 

4.9.1. Societas Unius Personae (SUP) 

Idea stworzenia wspólnej dla całego rynku unijnego formy prawnej prowadzenia 

działalności gospodarczej została już omówiona w ramach spółki europejskiej (SE). Forma ta 

oparta o krajowe przepisy o spółkach akcyjnych została wprowadzona dla dużych podmiotów 

gospodarczych. W ostatnich latach podejmowane były również prace nad typem spółki, który 

mógłby służyć małym i średnim przedsiębiorcom.931 Ostatnia propozycja przedstawiona przez 

                                                 

929 Tak na przykładzie Niemiec: W. Niemeier, GmbH und Limited im Markt der Unternehmensrechtsträger, 27 

ZIP 49/2006, s. 2242. Na podstawie tych danych można oszacować, że liczba spółek założonych w Anglii (LLC) 

posiadających oddział w Niemczech (ok. 7 tys.) stanowiła mniej niż 30% ogółu spółek formalnie angielskich  

a prowadzących działanosć na terenie Niemiec (ok. 25 tys.). W przedmiocie tych ostatnich danych zob. W.G. 

Ringe, Corporate…, s. 238. 
930 Wniosek KE w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 

w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (COM(2018) 241 final). Dokument 

dostępny na stronie: https://ec.europa.eu/info/publications/company-law-package_pl. 
931 Pierwsza kompleksowa propozycja zawierała projekt europejskiej spółki prywatnej – Societas Privata 

Europaea. Zob. ostatni dokument w tym temacie: Rada UE, Proposal for a Council Regulation on a European 

private company - Political agreement (23.5.2011), 2008/0130 (CNS). Dokument dostępny na stronie: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10611.en11.pdf (dostęp: 16.6.2018). Z perspektywy 

mobilności szczególne znaczenie miały przepisy dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby SPE (art. 36  

i n.) oraz możliwości ulokowania siedziby statutowej spółki poza państwem faktycznej siedziby spółki (art. 7). 

Szer. zob. Y-L. A. Chiu, The SPE as a Corporate Form for International Investors w: The European Private 

Company - Societas Privata Europaea (SPE), H. Hirte, Ch. Teichmann (red.), Berlin 2013, s. 64-67; S. Harbarth, 

From SPE to SMC – The German Political Debate on the Reform of the “Small Company”, ECFR 2/2015, s. 235. 

Propozycja ostatecznie upadła wobec braku poparcia ze strony Niemiec i Szwecji, a to głównie z uwagi na 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/company-law-package_pl
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10611.en11.pdf
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KE dotyczyła dyrektywy harmonizującej przepisy o jednoosobowej spółce prywatnej  

– Societas Unius Personae.932 Już sama forma aktu prawnego (dyrektywa) wskazywała, że 

inicjatywa ta była mniej ambitna niż projekt SE oraz SPE. Jednym z głównych celem przepisów 

o SUP było ułatwienie zakładania spółek w innych państwach członkowskich. Służyć temu 

miało przyspieszenie procesu rejestracji spółki poprzez standaryzację procedury jej założenia 

(jednolity formularz dla wszystkich krajów UE) oraz możliwość rejestracji elektronicznej, bez 

konieczności fizycznej obecności założycieli w kraju rejestracji (art. 14 ust. 3 i 4 propozycji 

KE).933 Wskazane uproszczenia miało sprzyjać podejmowaniu transgranicznej działalności 

oraz tworzeniu międzynarodowych koncernów spółek.  

To co miało świadczyć o atrakcyjności projektu SUP stało się przedmiotem krytyki. 

Liberalizacja procedury zakładania spółki dla komentatorów propozycji mogła służyć do 

wzmożenia negatywnych zjawisk, takich jak pranie brudnych pieniędzy oraz utrudniać 

identyfikację osób zakładających spółki.934 Nawet jeżeli te obawy były bezpodstawne, to los 

SUP pozostaje niejasny i wobec komunikatu KE z 4.7.2018 r. o wycofaniu się z prac nad 

projektem tej formy prawnej (COM/2014/0212) trudno oczekiwać wprowadzenia SUP w życie 

w najbliższym czasie.935 

4.9.2. Ujednolicenie przepisów dotyczących wyznaczania prawa właściwego dla 

spółek  

Istotnym wyzwaniem, stojącym przed europejskim prawem spółek, jest ujednolicenie 

reguł wyznaczania prawa właściwego dla spółek.936 Chociaż już wcześniej pojawiały się 

inicjatywy propagujące wprowadzenie stosownych norm w tym zakresie,937 warto w tym 

                                                 

możliwość omijania regulacji partycypacji pracowniczej (Mitbestimmung) przy pomocy SPE. Zob. P. Kindler,  

w: Münchener…, s. 1609-10, nb. 96-97. 
932 KE, Wniosek z 9.4.2014 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek  

z ograniczoną odpowiedzialnością (COM/2014/0212). Dokument dostępny na stronie: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2014:0212:FIN; dostęp: 16.6.2018. Zob. na temat prac i założeń 

tego projektu: P-H. Conac, The Societas Unius Personae (SUP): A “Passport” for Job Creation and Growth, 

ECFR 2/2015, s. 139-176. W tym kontekście nie należy zapomnieć o wąskiej harmonizacji w UE prawa  

o jednoosobowych spółkach z o.o. w ramach dwunastej dyrektywy prawa spółek. 
933 Zob. J. L. Hansen, The SUP proposal – Registration and capital (Article 13–17), ECFR 2/2015, s. 178–181. 
934 Krytycznie wobec tych uwaga jako bezpodstawnych zob. P-H. Conac, The Societas…, s. 165-168. 
935 Zob. Dz.U. UE 4.7.2018 r., C 233/6; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX% 

3A52018XC0704(03); dostęp: 18.8.2018. 
936 Zob. A. Opalski, Europejskie…, s. 145-146. 
937 Zob. L. Hübner, Eine Rom-VO für das Internationale Gesellschaftsrecht – zugleich ein Beitrag zur Kohärenz 

im Internationalen Gesellschaftsrecht, ZGR 1/2018, s. 170. Wśród dotychczasowych propozycji tych kwestii 

można wymienić: European Group for Private International Law, Draft rules on the law applicable to companies 

and other bodies, 2016, dostępny na stronie: https://www.gedip-egpil.eu/documents/Milan%202016 

/GEDIPs%20Proposal%20on%20Companies.pdf; dostęp: 18.6.2018; propozycja niemieckiej grupy ekspertów 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2014:0212:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2014:0212:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%25%203A52018XC0704(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%25%203A52018XC0704(03)
https://www.gedip-egpil.eu/documents/Milan%202016%20/GEDIPs%20Proposal%20on%20Companies.pdf
https://www.gedip-egpil.eu/documents/Milan%202016%20/GEDIPs%20Proposal%20on%20Companies.pdf
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miejscu skupić się na ostatniej z nich, która została zawarta w raporcie z czerwca 2016 r. 

sporządzonego na zlecenie KE.938 Dokument ten wprawdzie nie przedstawia projektu aktu 

prawnego, ale zawiera wytyczne przydatne w określeniu ewentualnych przyszłych działań, 

jakie powinny podjąć organy unijne. 

Ujednolicenie reguł kolizyjnych wyznaczanie lex societatis miałoby nastąpić  

w ramach rozporządzenia „Rzym V”, a więc stanowiłoby kolejny etap unifikacji prawa 

prywatnego międzynarodowego w UE.939 Autorzy raportu sugerują w dalsze perspektywie, aby 

wszystkie rozporządzenia z tego zakresu wkomponować w nowy „Europejski Kodeks Prawa 

Prywatnego Międzynarodowego”, co umożliwiłoby między innymi zwrócenie większej uwagi 

na określenie granic pomiędzy lex contractus, lex delicti oraz lex societatis, a więc statutami 

związanymi ściśle z funkcjonowaniem spółek.940 

W zakresie konkretnych norm, jakie miałyby znaleźć się w nowym rozporządzeniu,941 

autorzy raportu stwierdzają, że łącznikiem dla osób prawnych powinno być miejsce 

inkorporacji, a więc miejsce, w którym dany podmiot został wpisany do odpowiedniego 

rejestru. W razie braku obowiązku takiego wpisu decydowałaby miejsc założenia danej 

jednostki organizacyjnej. Niemożność określenia żadnego z tych miejsce zmuszałaby 

odpowiedni organ do poszukiwania porządku prawnego, z którym dana jednostka jest 

najbardziej związana (residual clause).942 

Rozporządzenie zawierać miałoby również niewyczerpujące wyliczenia spraw 

zaliczanych do statusu prawnospółkowego. Wymienione tu zostały kwestie związane  

                                                 

prawa prywatnego międzynarodowego (Deutscher Rat für Internationales Privatrecht): H.J. Sonnenberger (red.), 

Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts, 

Tübingen 2007; Draft Convention on the Mutual Recognition of Companies and Bodies Corporate, 1968, dostępny 

na stronie: http://aei.pitt.edu/5610/1/5610.pdf; propozycja Institute of International Law 1965, 

www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/1965_var_02_en.pdf; dostęp: 18.6.2018; Konwencja Haska dotycząca 

uznania osobowości prawnej spółek, stowarzyszeń i innych instytucji - Hague Convention concerning the 

recognition of the legal personality of foreign companies, associations and institutions, 1956, 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=36; dostęp: 18.6.2018. Na temat historii 

niepowodzenia tych dwóch ostatnich aktów zob. J. Borg-Barthet, A New Approach to the Governing Law of 

Companies in the EU: A Legislative Proposal, JPIL 3/2010, s. 591. 
938 Study on the Law Applicable to Companies, dotępny na stronie: http://www.lse.ac.uk/business-and-

consultancy/consulting/assets/documents/study-on-the-law-applicable-to-companies.pdf; dostęp: 18.6.2018. 
939 Ib., s. 349. 
940 Ib. 
941 Autorzy raportu nie przesądzają, czy rozporządzenie miałoby mieć charakter loi uniforme, a więc mieć również 

zastosowanie wobec spółek założonych w państwach spoza UE. Zob. ib., s. 286-288. Zwracają oni jednak uwagę 

na trudności z uzyskaniem kompromisu politycznego co do uchwalenia jednolitych reguł kolizyjnych dla spółek 

z UE i spoza tego obszaru; oraz podkreślają oni zagrożenia z tym związane, a wynikające z tego, że spółki założone 

poza UE mogą stanowić większe zagrożenie dla obywateli państw członkowskich niż spółki inkorporowane w UE 

z uwagi na przynajmniej częściową harmonizację prawa spółek w Europie.  
942 Ib., s. 350. 

 

http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/1965_var_02_en.pdf
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=36
http://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/assets/documents/study-on-the-law-applicable-to-companies.pdf
http://www.lse.ac.uk/business-and-consultancy/consulting/assets/documents/study-on-the-law-applicable-to-companies.pdf
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z założeniem spółki, jej osobowością prawną, firmą, zdolnością prawną spółki i reprezentacją 

przez jej organy, strukturą majątkową, prawami i obowiązkami wspólników, strukturą organów 

i ich kompetencjami, obowiązkami i odpowiedzialnością członków organów, likwidacją spółki, 

zaskarżaniem uchwał przez wspólników oraz sprawozdawczością spółki. Do zakresu lex 

societatis nie powinny wchodzi zagadnienia związane z upadłością spółki i regulacjami na 

„przedpolu” upadłości.943 

Pewne negatywne skutki powiązania spółki z miejscem inkorporacji miałyby być 

rozwiązane między innymi poprzez mechanizm ochrony osób działających w dobrej wierze. 

Chodzi tutaj przykładowo o pozbawienie spółki zagranicznej możliwości powoływania się na 

nieważność (bezskuteczność) umowy z uwagi na niewłaściwą reprezentację spółki.944  

W przypadku natomiast grup spółek, o regułach właściwych dla oceny relacji 

wewnątrzholdingowych decydowałoby każdorazowo prawa właściwe dla spółki 

kontrolowanej.  

Za dopuszczalne autorzy raportu uznali w pewnych sytuacjach stosowanie wobec 

spółek zagranicznych norm wymuszających swoje zastosowanie. Wymieniają oni tutaj kwestie 

związane z firmą spółki i przeciwdziałaniem wprowadzaniu w błąd kontrahentów, a także 

przepisy dotyczące dyskwalifikacji członków organów spółek.945  

Przedstawioną propozycję z 2016 r. można uznać za zachowawczą, ale jednocześnie 

możliwą do zrealizowania w niedługiej przyszłości w UE. Zapewnia on z jednej strony 

podstawowe ramy prawne dla określenia prawa właściwego dla spółek, a z drugiej  

strony pozostawia państwom członkowskim szeroki zakres swobody w kreowaniu norm  

w obrębie innych gałęzi prawa (jak prawo upadłościowe lub deliktowe) w celu ochrony 

interesów swoich obywateli. Przedstawione idee są bardzo zbliżone do tych zwartych w ramach 

wspomnianej powyżej inicjatywy European Group for Private International Law.946 Obecnie 

jednak KE nie podjęła żadnych kroków w celu realizacji rekomendacji umieszczonych  

w raporcie. 

 

 

                                                 

943 Ib. 
944 Ib. 
945 Ib., s 351.  
946 Zob. omówienie tego projektu: F. Garcimartin, The Law Applicable to Companies in the European Union.  

A Proposal by the European Group for Private International Law, 2016, dostępny na stronie: 

https://ssrn.com/abstract=2857077; dostęp: 18.6.2018; L. Hübner, Eine Rom-VO..., s. 171-180 

 

https://ssrn.com/abstract=2857077
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4.9.3. Harmonizacja procesów transgranicznej reorganizacji spółek 

Poza przedstawionymi powyżej aktami harmonizującymi przejawy mobilności spółek, 

instytucje unijne w ograniczonym stopniu, pomijając zapewnienia głównie o charakterze 

politycznym,947 podejmowały działania w celu skonkretyzowania ram prawnych wszystkich 

transgranicznych procesów restrukturyzacyjnych.948 Dopiero kilka ostatnich lat pokazało 

determinację KE w przedstawieniu kompleksowych rozwiązań, których efektem jest 

propozycja z 25.4.2018 r.949 sformułowana w oparciu o pracę Komitetu Ekspertów – ICLEG 

(Informal Company Law Expert Group).950 

Propozycja dotyczy trzech zasadniczych procesów restrukturyzacji transgranicznych: 

przekształceń, łączeń i podziałów. Przepisy te miałyby zostać włączone do obecnie 

obowiązującej dyrektywy prawa spółek w ramach zmienionego tytułu drugiego, który ma 

brzmieć: „Przekształcenia, łączenia i podziały spółek kapitałowych”. Poniżej omówione 

zostaną zmiany, jakie miałaby wprowadzać propozycja KE. 

4.9.3.1. Transgraniczne przekształcenia 

Transgranicznym przekształceniom spółek kapitałowych w inne spółki tego typu  

(art. 86a w zw. z 86b pkt 1, „Cross-border conversions”) poświęcono odrębny rozdział, 

obejmujący w sumie aż 21, niekiedy znacznie rozbudowanych, przepisów (art. 86a do 86u). 

Definicja tej operacji jest zgodna z tą obecną na gruncie orzecznictwa TS, a więc dotyczy 

przeniesienia siedziby rejestrowej (statutowej) za granicę i zmiany formy spółki określonej  

w państwie A (państwo wyjścia) w formę obecną w porządku państwa B (państwo 

przeznaczenia) bez przeprowadzania likwidacji i rozwiązania spółki, czyli z zachowaniem 

swojej osobowości prawnej (art. 86b pkt 2).  

                                                 

947 Zob. rezolucja PE z 2.2.2012 r. w sprawie tzw. czternastej dyrektywy o prawie spółek dotyczącej 

transgranicznego przeniesienia siedziby spółki (2011/2046(INI), wzywająca KE do podjęcia działań w obszarze 

mobilności spółek.  
948 Zob. nieformalny i obecnie już „archaiczny” projekt Czternastej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

dotyczącej przeniesienia siedziby spółki do innego Państwa Członkowskiego powiązanej ze zmianą prawa 

właściwego dla spółki, XV/6002/97, 20.4.1997, oficjalnie niepubl., zob. ZIP 1997, Nr 39, s. 1721; ZGR 1999, Nr 

1, s. 157). Zob. szer. na temat prac nad 14. dyrektywą prawa spółek: J. Napierała, Europejskie…, s. 50–53,  

A. Opalski, Europejskie…, s. 140–145; O. Sachanbińska, Transgraniczne…, s. 82–87; C. Gerner-Beuerle,   

F. M. Mucciarelli, E‐P. Schuster, M.M. Siems, Cross-border reincorporations in the European Union: the case 

for comprehensive harmonisation, JCLS 1/2017, s. 14-17; G.J. Vossestein, Transfer of the registered office. The 

European Commission’s decision not to submit a proposal for a Directive, Utrecht L.Rev. 4/2008, s. 54-60.  
949 Szer. na temat propozycji zob. J. Schmidt, EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und 

Mobilität von Gesellschaften (Teil 2), Der Konzern 7/2018 (w druku); R. Knaier, Unionales Umwandlungsrecht –

Die Zukunft der Unternehmensmobilität im Binnenmarkt, GmbHR 12/2018, s. 607-624. 
950 Polska była reprezentowana w tym ciele doradczym KE przez A. Radwana. 
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Procedura i formalności związane z przekształceniem podzielone zostały na dwie 

części. Przynależność do jednej z nich determinuje funkcja konkretnych czynności. Jeżeli dany 

element procedury zmierza do wydania zaświadczenia potwierdzającego dopuszczalność 

przekształcenia, to stanowi on domenę państwa wyjścia. Działania podejmowane po wydaniu 

zaświadczenia przynależą do prawa państwa przeznaczenia spółki. Moment wydania 

zaświadczenia decyduje zatem o jurysdykcji i prawie właściwym dla transgranicznego 

przekształcenia (art. 86c ust. 4). 

Procedura normowana przez prawo unijne rozpoczyna się obowiązkiem sporządzenia 

planu przekształcenia zawierającego podstawowe informacje o danej transakcji (86d ust. 1).951 

Dyrektywa dodaje, że spółka może sporządzić dokument w języku innym niż urzędowy kraju 

wyjścia i przeznaczenia. Nadal jednak to te państwa decydują, która wersja językowa ma 

charakter wiążący. To ostatnie zmniejsza znaczenie „międzynarodowej” wersji planu 

przekształcenia, a także nie rozwiązuje ewentualnych konfliktów pomiędzy wersjami planu 

sporządzonymi w państwie wyjścia i przeznaczenia. 

Kolejnym dokumentem sporządzanym przez organ zarządzający spółki 

przekształcanej jest sprawozdanie (art. 86e i 86f). Pełni ono funkcję wyjaśniającą  

i prognostyczną przekształcenia w zakresie aspektów prawnych i ekonomicznych. Dokument 

ten formułowany jest w dwóch wersjach. Pierwsza adresowana jest wyłącznie do wspólników 

spółki i oni również mogą zwolnić zarząd (dyrektorów) z wymogu jego sporządzania. Druga 

sporządzana jest dla pracowników.952 

Przedstawiona propozycja dwóch rodzajów dokumentów informacyjnych znana jest 

unijnym regulacjom restrukturyzacji transgranicznych (por. art. 122 i 124 dyrektywy prawa 

spółek). Uzasadnieniem dla kontynuowania tego rozróżnienia może być jedynie ograniczenie 

dostępu do danych zawartych w sprawozdaniu i brak możliwości zwolnienia zarządu ze 

sporządzania sprawozdania dla pracowników spółki. Generalnie sprawozdanie może być 

przesłane bezpośrednio do ich adresatów (art. 86e i 86f ust. 3), a więc nie podlega 

sformalizowanej procedurze upublicznienia (art. 86h).  

Faza informacyjna transgranicznego przekształcenia obejmuje również obowiązek 

powołania biegłego przez organ państwa wyjścia (art. 86g). Z racji kosztów z tym związanych, 

proponowany art. 86g ust. 6 zobowiązuje państwa członkowskie do wyłączenia mikro- i małych 

                                                 

951 W porówaniu do rozwiązań znanych w prawie unijnym, dodany został tu wymóg przedstawienia daty 

skuteczności przekształcenia dla celów rachunkowych oraz propozycji zabezpieczenia roszczeń wierzycieli.  
952 Sprawozdanie nie musi się odnosić do sytuacji wierzycieli (por. art. 124 dyrektywy prawa spółek). 
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przedsiębiorstw z przedmiotowego obowiązku. Projekt dyrektywy zwraca uwagę na 

konieczność zapewnienia niezależności biegłego wobec badanej spółki i w tym celu należy 

oprzeć się o kryteria stosowane dla biegłych rewidentów.953 Zadaniem biegłego jest  

w pierwszej kolejności zbadanie prawidłowości i celowości działań wskazanych  

w dokumentach sporządzonych w fazie informacyjnej. Ponadto, propozycja KE przypisuje 

biegłemu w procedurze transgranicznego przekształcenia dodatkową rolę. Powinien on 

dokonać kompleksowej gospodarczej oceny całego przedsięwzięcia (art. 86g ust. 3). Ocena ta 

będzie miała znaczenie pomocnicze dla badania przez sąd rejestrowy wniosku o wydanie 

zaświadczenia o zgodności (ang. pre-conversion certificate) w zakresie ewentualnych nadużyć. 

Dodatkowo, jeżeli w swoim sprawozdaniu biegły nie stwierdzi zagrożeń dla praw wierzycieli 

na skutek transgranicznego przekształcenia spółki, zaktualizuje się domniemanie braku ich 

pokrzywdzenia w wyniku transgranicznego przekształcenia (art. 86k ust. 3 lit. a). 954 Dlatego 

też wspomniana ocena biegłego, nawet jeżeli nie jest wymagana (zob. 86g ust. 6), może być 

korzystna dla przekształcanej spółki, gdyż pozwoli jej uniknąć ewentualnych sporów  

z wierzycielami.955 Wzrost znaczenia biegłego w procesie reinkorporacji spółki wiąże się 

również z obowiązkiem państw członkowskich do określenia zasad jego odpowiedzialności 

(art. 86t). 

Po fazie informacyjnej wspólnicy spółki przekształcanej decydują o powodzenia całej 

operacji w formie uchwały (art. 86i). Pod głosowanie poddawana jest kwestia zatwierdzenia 

planu przekształcenia oraz ewentualne zmiany w dokumentach założycielskich spółki (umowa 

lub statut). W tym pierwszym przypadku próg większości głosów oddanych za uchwałą nie 

może być wyższy niż 90% głosów. Swoboda państw członkowskich w tym zakresie dodatkowo 

została ograniczona przez wyznaczanie dolnego progu – 2/3 głosów. Projekt przepisów  

w przedmiocie zaskarżania uchwał przewiduje jedynie, że zaskarżenie nie może nastąpić 

wyłącznie w oparciu o zarzut nieprawidłowego ustalenia wynagrodzenia wspólników 

korzystających z prawa wyjścia ze spółki (art. 86i ust. 5). 

Proponowane przepisy wprost regulują wspomnianą już kwestia odkupu udziałów 

wspólników niezgadzających się na przekształcenie (art 86j). Wykup może być dokonany 

                                                 

953 Zob. art. 22 i 22b dyrektywy 2006/43/WE PE i Rady z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych 

sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 

78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz.U. z 9.6.2006, L 157/87. 
954 Propozycja Komisji jest mocna oparta w tym zakresie na rozwiązaniach duńskich. Zob. § 318 d i e duńskiego 

prawa spółek – lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven); tekst ustawy dostępny jest na stronie: 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205.  
955 Zob. motyw 13 propozycji zmian w dyrektywie 2017/1132. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205
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alternatywnie przez spółkę (z zastrzeżeniem przepisów o nabywaniu akcji własnych), 

pozostałych wspólników lub osobę trzecią. Cena nabycia ustalana jest przez zarząd spółki  

w planie przekształcenia badanym później przez biegłego. Jej wypłata nastąpić może nie 

później niż na miesiąc od dnia przekształcenia. Procedura wykupu polega na przyjęciu przez 

wspólnika warunków przedstawionych przez spółkę. Jeżeli nie zgadza się on  

z wynagrodzeniem za swoje udziały, może jedynie skierować żądanie ponownego przeliczenia 

ceny wykupu do sądu dotychczasowej siedziby spółki.   

W dalszej kolejności propozycja KE przewiduje przepisy dotyczące ochrony 

wierzycieli i pracowników. Zabezpieczenie interesów wierzycieli następuje na kilku 

płaszczyznach. Po pierwsze, w projekcie przewidziany został szeroki katalog podmiotów, które 

nie mogą dokonać przekształcenia ze względu na swoją potencjalnie złą sytuację finansową 

(art. 86c ust 2). Po drugie, już na etapie procedury przekształcenia, państwa członkowskie mogą 

wprowadzić obowiązek przeprowadzenia testu wypłacalności spółki (86k ust. 1). Polega on na 

złożeniu przez zarząd (dyrektorów) spółki oświadczenia o braku okoliczności, które 

powodowałyby niezdolność spółki do spełnienia swoich zobowiązań po dniu przekształcenia. 

Po trzecie, przewidziane zostało prawo wierzycieli do żądania udzielenia zabezpieczenia 

swoich roszczeń przez właściwy organ w terminie miesiąca od ujawnienia planu 

przekształcenia (art. 86k ust. 2). Projektowane przepisy nie wskazują, w jakich okolicznościach 

uzasadniony będzie wniosek wierzyciela, lecz przedstawiają sytuacje, w których 

domniemywać należy brak możliwości pokrzywdzenia wierzycieli. Jest to wspomniana już 

pozytywna ocena transakcji przekształcenia przez biegłego lub uznanie przez spółkę roszczenia 

i zaoferowanie stosowanej zapłaty, której ewentualne dochodzenie przed sądem może nastąpić 

na terenie państwa dotychczasowej siedziby (art. 86k ust. 3). 

Ochrona partycypacji pracowników w spółce (np. udział pracowników w organach 

spółki) oparta jest o mechanizm znany już na gruncie operacji przeniesienia siedziby spółki SE 

(art. 86l). Zasadą jest tutaj zachowanie posiadanych uprawnień pracowniczych lub 

potencjalnych, jeżeli średnia liczba pracowników w spółce na sześć miesięcy przed publikacją 

planu przekształcenia wynosiła nie mniej niż 4/5 wartości progowej dla uruchomienia 

partycypacji pracowniczej w kraju dotychczasowej siedziby. Ten drugi przypadek ma 

uniemożliwiać spółkom ucieczkę przed przepisami o ochronie pracowników, nawet jeżeli  

nie mają one jeszcze zastosowania do danej spółki. Stworzeniu warunków partycypacji  

w spółce przekształcanej ma służyć specjalna procedura negocjacyjna oparta o przepisy 

dyrektywy 2001/86/WE. Negocjacje te mogą zakończyć się zawarciem porozumienia lub  

w razie jego braku odpowiednie zastosowanie znajdą reguły standardowe partycypacji ustalone 
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zgodnie z aneksem do dyrektywy 2001/86/WE. Mobilność spółek jest dodatkowo ograniczona  

w ramach ochrony interesów pracowników przez wymóg przyjęcia formy prawnej w państwie 

przeznaczenia, która umożliwia wykonywanie partycypacji pracowniczej (art. 86l ust. 6). 

Ustanowiony system partycypacji pracowników na skutek transgranicznego przekształcenia 

podlega dalszej ochronie w przypadku przeprowadzenia kolejnych operacji reorganizacyjnych 

przez kolejne 3 lata (art. 86l ust. 7). 

Etap przekształcenia spółki w państwie wyjścia kończy wydanie zaświadczenia 

potwierdzającego dopuszczalność przekształcenia (art. 86m). Aby do tego doszło, spółka 

powinna przedłożyć odpowiednie dokumenty sporządzone w fazie informacyjnej oraz uchwałę 

zgromadzenia wspólników. Z kolei państwa członkowskie zobowiązane mają być do 

umożliwienia spółce wypełnienia tego wymogu na odległość (online).956 Pierwsza ocena 

wniosku przez powołany do tego organ państwowy powinna co do zasady trwać nie dłużej niż 

miesiąc. W jej rezultacie organ może wydać lub odmówić wydania zaświadczenia, w zależności 

od spełnienia warunków do tego potrzebnych, lub zadecydować o dokonaniu szczegółowej 

oceny wniosku (art. 86m ust. 7). Ta ostatnia możliwość wiąże się ze zwalczaniem operacji 

(tworzących „sztuczne struktury”), których celem jest wykorzystywanie przepisów unijnych do 

uzyskania nienależnych korzyści podatkowych lub bezpodstawne naruszenie praw 

pracowników, wierzycieli lub wspólników mniejszościowych. Patrząc na zakres badanych 

elementów w „dogrywce” postępowania o wydanie zaświadczenia o legalności, trzeba 

zauważyć dużą ufność KE w zdolność organów krajowych do dokonywania kompleksowej 

oceny gospodarczej przekształcenia, która powinna trwać nie dłużej niż 2 miesiące (art. 86n).  

W przypadku wydania zaświadczenia procedura przekształcenia przechodzi na etap 

realizacji w państwie przeznaczenia. Tamtejsze organy zobowiązane są przede wszystkim do 

zbadania, czy spółka spełnia wymogi dla założenia spółki w tym państwie (art. 86p). Nie badają 

one przy tym ponownie spełnienia wymogów w państwie wyjścia, poza odebraniem 

zaświadczenia wydanego przez organy tego państwa (art. 86p ust. 5). Podobnie jak na 

wcześniejszym etapie, również ten etap przekształcenia powinien być możliwy do 

przeprowadzenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Połączenie transgraniczne staje się skuteczne z dniem wpisu przekształconej spółki do 

rejestru w państwie członkowskim przeznaczenia (art. 86r). Z tym dniem spółka przekształcona 

staje się stroną wszystkich praw i obowiązków spółki przekształcanej, co podlega harmonizacji 

                                                 

956 Stawiennictwo osobiste nadal będzie wymagane, jeżeli w konkretnym przypadku zaistnieją „solidne” 

podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego. 
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na gruncie art. 86s propozycji KE. Jednocześnie przekształcenie transgraniczne, które stało się 

skuteczne zgodnie z przewidzianą procedurą, nie może zostać unieważnione (art. 86u).  

Ten ostatni przepis nie wyjaśnia jednak, kiedy przekształcenie nie jest przeprowadzone 

„zgodnie z procedurą przekształcenia”, a więc w istocie jakiego rodzaju wady procedury mogą 

prowadzić do unieważnienia wpisu w państwie przeznaczenia. 

4.9.3.2. Zmiany w ramach łączeń transgranicznych 

Projekt KE dokonuje także pewnych zmian w istniejących już przepisach  

o transgranicznych łączeniach spółek.957 Dotyczą one sprecyzowania podmiotów 

nieposiadających zdolności łączeniowej spowodowanej trudną sytuacją finansową (nowy  

art. 120 ust. 4). Ponadto, podobnie jak w przypadku wyżej omówionych transgranicznych 

przekształceń, sprawozdanie organu zarządzającego spółek łączących się będzie sporządzone 

oddzielnie dla wspólników i pracowników spółek. W zakresie biegłego powoływanego dla 

łączących się spółek sprecyzowane zostały wymogi w zakresie jego niezależności (uzupełniony 

art. 125 ust. 1). W dalszej kolejności harmonizacją objęte zostaną ograniczenia w zakresie 

zaskarżania uchwały łączeniowej, która nie będzie mogła być podważona wyłącznie w oparciu 

o nieprawidłowości przy ustaleniu stosunku wymiany udziałów i ich przyznawaniu 

wspólnikowi lub określeniu wynagrodzenia za udziały wykupywane od wspólników, którzy 

skorzystali z prawa wyjścia (dodany art. 126 ust. 4).  

Kolejną nowością na gruncie łączeń transgranicznych ma być zharmonizowanie prawa 

wyjścia wspólników. Dodany art. 126a miałby szczegółowo określać zakres tego uprawnienia 

i sposób jego wykonania. Procedura w tym zakresie jest bardzo podobna do tej opisanej  

w ramach transgranicznych przekształceń. Dodać tu należy, że proponowany przepis wyraźnie 

nakazuje państwom członkowskim zagwarantowanie uznania przez spółkę przejmującą lub 

nowo zawiązaną orzeczeń organów stosujących własne prawo w państwach, w których siedzibę 

miały spółki łączone. Orzeczenia te mogłyby odnosić się do obowiązku rekompensaty lub 

nawet przyznania wspólnikom stosownych udziałów w razie nieprawidłowego ustalenia  

w planie połączenia warunków wymiany udziałów (art. 126a ust. 8-10). 

Istotnie zmienione zostałyby również przepisy o ochronie wierzycieli, na wzór tych 

wskazanych powyżej przy omawianiu transgranicznych przekształceń (art. 126b). Komisja 

proponuje również nałożenie na państwa członkowskie obowiązku zapewnienia spółkom 

możliwości składania wniosków na odległość (online).  

                                                 

957 Zob. omówienie tych przepisów rozdz. V.4.5.2. powyżej. 
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Przedstawione zmiany w istocie zmierzają do pełnej harmonizacji ochrony wierzycieli 

i wspólników. Z jednej strony rozwiązanie to można ocenić pozytywnie jako zwiększające 

ochronę podmiotów zagrożonych przez łączenia. Z drugiej jednak takie działania powodować 

będą zwiększenie kosztów i czasu potrzebnego na przeprowadzenia łączenia. Z perspektywy 

spółek zmniejsza to atrakcyjność tej formy reorganizacji transgranicznej. 

4.9.3.3. Transgraniczne podziały  

Podobnie jak w przypadku transgranicznych przekształceń, harmonizacja podziałów 

transgranicznych spółek kapitałowych stanowiłaby nowość na gruncie prawa unijnego. 

Komisja proponuje włączenie stosownych przepisów poprzez dodanie art. 160a-160w  

do dyrektywy prawa spółek. Na ich gruncie podział spółki polegać ma na przeniesieniu przez 

spółkę części lub całości aktywów i pasywów na jedną (tylko w przypadku częściowego 

podziału) lub więcej nowo utworzonych spółek (art. 160b). Definicja podziału spółek jest 

stosunkowo wąska (podział przez zawiązanie nowych spółek oraz podział przez wydzielenie  

i utworzenie nowych spółek) i nie obejmuje chociażby podziału przez przejęcie, czyli 

przeniesienie majątku na istniejące spółki. Zdaniem KE podziały z przeniesieniem majątku  

na istniejące spółki są zdecydowanie bardziej kompleksowe i powodują więcej wątpliwości,  

w szczególności w zakresie ochrony interesariuszy spółki.958 Trudno z taką argumentacją się 

zgodzić, gdyż tak samo kompleksowe mogą okazać się niektóre połączenia spółek. 

Wspólnicy dotychczasowej spółki dzielonej otrzymują udziały w nowo utworzonych 

spółkach w zamian za dotychczas posiadane udziały w spółce podlegającej podziałowi.  

W ramach podziału możliwe jest przyznanie wspólnikom dopłat w gotówce w wysokości 

nieprzekraczającej 10 % wartości przyznanych udziałów.959 

Dalsze przepisy są w istocie oparte na rozwiązaniach przewidzianych w ramach 

transgranicznych łączeń przy uwzględnieniu pewnych „nowości” zawartych też w przepisach 

o przekształceniach (np. dwuetapowe postępowanie o wydanie zaświadczenia o legalności),  

o których była mowa powyżej. Stąd nie jest konieczne przedstawienie tu całej procedury 

transgranicznych podziałów. Specyfika podziałów wymaga sporządzenia w ramach planu 

podziału wykazu oraz wyceny aktywów i pasywów spółki dzielonej oraz reguł ich 

rozdysponowania na spółki przejmujące (160e ust. 1 lit m i n). Aktywa i pasywa pominięte  

w planie zostaną rozdzielone proporcjonalnie na wszystkie spółki uczestniczące w podziale 

(art. 160e ust. 2-3). Warto również zwrócić uwagę na szczególną ochronę wierzycieli, wobec 

                                                 

958 Zob. wniosek KE z 25.4.2018 r. w sprawie harmonizacji mobilności spółek, s. 8.   
959 Wartość ta może zostać zwiększona przez państwa członkowskie (art. 160c ust. 1). 
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których spółki uczestniczące w podziale i niepodlegające na jego skutek rozwiązaniu 

odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki dzielonej. Wysokość takiej odpowiedzialności 

każdej ze spółek jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych danej spółce (art. 

160m ust. 4).  

4.9.3.4. Ocena projektu KE z 25.4.2018 r. 

Propozycja KE z 25.4.2018 r. miała na celu usprawnienie transgranicznych 

restrukturyzacji oraz zabezpieczenie interesów podmiotów związanych ze spółką i samych 

państw członkowskich. Sam fakt tak kompleksowej regulacji i wprowadzenia pewnych 

technicznych zmian w ramach przepisów o transgranicznych łączeniach z pewnością zwiększy 

możliwości spółek kapitałowych w zakresie mobilności spółek. 

Wiele rozwiązań przyjętych w projekcie bazuje na modelu transgranicznych 

reorganizacji, którego źródłem są regulacje krajowych łączeń spółek. Nowe regulacje skupiają 

się na ochronie wspólników w zakresie prawa wyjścia ze spółki (obszar dotychczas 

niezharmonizowany w prawie unijnym),960 poszerzeniu ochrony wierzycieli oraz 

rozbudowaniu procedury kontroli organów państw członkowskich. Należy sformułować kilka 

zarzutów wobec tych propozycji, które już do pewnego stopnia zostały zasygnalizowane 

powyżej. 

Przepisy wprowadzające ochronę wierzycieli wydają się niepełne. Wprawdzie 

urealniają one ochronę poprzez możliwość ustanowienia testu wypłacalności oraz zwiększenie 

roli biegłego, to jednak nie idzie w ślad za tym konkretyzacja reguł odpowiedzialności 

odpowiednio członków zarządu i biegłego. Zobowiązanie państw członkowskich do 

wprowadzenia takich reguł niewiele tu pomaga. Państwa nadal będę mogły w sposób dowolny 

kształtować te kwestie. Przy braku motywacji państw do wyciągania konsekwencji prawnych 

za naruszenie obowiązków nałożonych prawem wobec przedstawicieli biznesu, do których 

należy zaliczyć zarówno członków zarządu, jak i samych biegłych przynależących często do 

firm audytorskich, trudno oczekiwać, że założenia zawarte w dyrektywie przyniosą określony 

skutek. 

Wątpliwości wzbudza również rozbudowanie struktury postępowania w sprawie 

wydania zaświadczenia o legalności. Powyżej wspomniany już został problem kompetencji 

organów państw członkowskich do orzekania w tym zakresie. Nie należy również zapominać, 

że w części państw organami tymi są notariusze lub podobne podmioty niestanowiące części 

aparatu administracji państwowej lub sądownictwa. Ich atrakcyjność polega głównie na 

                                                 

960 Zob. art. 121 ust. 2 zd. 2 dyrektywy prawa spółek. 
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elastyczności i szybkości działania. Stąd nie sposób przewidywać, że będą oni skłonni do 

przedłużania postępowań restrukturyzacyjnych. Z drugiej strony w państwach, w których 

dominuje model sądowy w ramach prowadzenia rejestrów handlowych częstotliwość 

wszczynania trybu szczegółowego badania wniosku o zaświadczenie może być zdecydowanie 

wyższa, w szczególności, gdy z informacji uzyskiwanych od interesariuszy spółki będzie 

wynikać możliwość nadużyć. Projekt KE wspiera zatem bez istotnych ograniczeń stosowanie 

szantażu korporacyjnego.  

Na koniec należy poczynić uwagę bardziej ogólną. Proponowane przepisy powielają 

powszechny błąd wtórnego prawa unijnego. Przewidziane tam przepisy sformułowane są na 

zasadzie „jednej miary dla wszystkich” (ang. one-size-fits-all).961 Kompleksowe regulacje 

procedury zostały stworzone, aby przeciwdziałać pewnym formom zachowań 

oportunistycznych. Oznacza to, że podmioty, które przeprowadzają „uczciwe” transakcje, 

zmuszone są ponosić koszt przestrzegania przepisów, których zasadniczym  celem jest 

zwalczanie nadużyć. Tytułem przykładu można wskazać na jednoosobową spółkę, która nie 

prowadzi intensywnej działalności gospodarczej, a które mimo to będzie musiała spełnić 

większość wymogów na gruncie proponowanych przez KE przepisów, aby móc się 

transgranicznie przekształcić.962 Powstaje pytanie, czy w takich sytuacjach nie byłoby 

wystarczające ograniczenie wymogów do samej decyzji spółki o przekształceniu  

i „przerejestrowaniu” spółki w innym państwie. Ochrona interesariuszy spółki miałaby 

charakter ex post, a więc opierałaby się na zasadzie odpowiedzialności odszkodowawczej. 

Jednocześnie możliwe byłoby tutaj zastosowanie pewnych bodźców, które skłaniałyby spółki 

do przeprowadzenia przekształcenia w oparciu o rozbudowane postępowanie uregulowanie  

w ustawie. Chodzi w tym miejscu o zastosowanie domniemań zakładających, że 

przekształcenie „całkowicie uproszczone” przerzuca ewentualne obowiązki dowodowe na 

rzecz inicjatorów tej transakcji przy dochodzeniu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu 

odpowiedzialności odszkodowawczej w specjalnie zaprojektowanym trybie uproszczonym. 

Chociaż rozwiązania te wydawałyby się bardziej efektywne z uwagi na swoją elastyczność oraz 

zastosowanie bodźców do podejmowania działań zgodnych z prawem i sankcji za jego 

naruszenie, to jednak trzeba przyznać, że ich wprowadzenie ze względów politycznych jest 

praktycznie niemożliwe w Europie. 

                                                 

961 Z pewnymi wyjątkami, np. dotyczącymi mikro- i małych przedsiębiorstw w związku z obowiązkiem 

powoływania biegłego. Por. proponowany art. 86g ust. 6. 
962 Przykład ten nawiązuje do sprawy Polbud, C-106/16. Zob. rozdz. V.3.3.4. powyżej. Spółki tego rodzaju często 

występują również w ramach struktur holdingowych.  
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4.10. Podsumowanie ram prawnych mobilności spółek kapitałowych w UE 

Prawo unijne w zakresie, w jakim zapewnia spółkom określony poziom mobilności na 

jednolitym rynku, oparte jest na trzech zasadniczych filarach. Wymienić tu należy, po pierwsze, 

zakaz traktowania dyskryminacyjnego spółek zagranicznych (nakaz traktowania narodowego); 

po drugie, zapewnia tym spółkom dostępu do rynków wszystkich państw członkowskich  

(w tym poprzez wzajemne uznawanie form spółek); oraz po trzecie, konieczność spełnienia 

testu proporcjonalności dla ewentualnego ustanowienia ograniczeń w celu ochrony interesu 

publicznego. Wszystkie te elementy skupiają się na całkowitym lub częściowym eliminowaniu 

środków zmniejszających zdolność spółek do wyboru prawa korporacyjnego lub miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej. Nie tworzą one jednak często skomplikowanych  

i złożonych procedur, które pozwalają aktorom korporacyjnym na osiągnięcie kompromisu  

i podjęcie decyzji o kierunkach mobilności. Temu służą odpowiednie procesy reorganizacyjne, 

które, chociaż w minimalnym, to jak się wydaje już wystarczającym stopniu pozwalają na 

dokonywanie reinkorporacji spółki na jednolitym rynku. Nie jest jednak tak, że prawo unijne 

zmierza ku całkowitej liberalizacji mobilności spółek. Równowagę tutaj zapewniają przede 

wszystkim regulacje zmniejszające zakres mobilności, a więc ograniczające spółkom 

możliwości osiągnięcia niektórych celów. Przepisy w ramach wyznaczania prawa właściwego 

dla pewnych zdarzeń lub jurysdykcji sprawiają, że działania podejmowane przez spółkę nawet 

w celu arbitrażu legislacyjnego będą neutralne dla wielu stosunków prawnych, których stroną 

jest spółka.963 Poza szczegółowymi instrumentami przeciwdziałania negatywnym skutkom 

mobilności istnieją też środki bardziej ogólne, które słusznie przyjmują charakter ultima ratio. 

Wymienić tu można chociażby instytucję nadużycia prawa unijnego, która w skrajnych 

przypadkach nieprawidłowego wykorzystania unijnych przepisów może znaleźć swoje 

zastosowanie do konkretnej sprawy.  

Przedstawiona analiza pokazuje, jak złożona jest architektura przepisów dotykających 

problematyki mobilności spółek w UE, a trzeba przyznać, że był to jedynie zarys głównych 

regulacji. Warto tu dokonać kilku syntetycznych uwag porównawczych do systemów 

federacyjnych przypominających do pewnego stopnia obszar jednolitego rynku, a mianowicie 

Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.  

W przypadku U.S.A. gwarancją mobilności spółek pozostaje art. 1 sek. 8 akapit 3 

Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z nim kompetencje do regulowania handlu 

pomiędzy stanami powierza się Kongresowi, a więc pozbawia się działania na tym polu 

                                                 

963 Zob. J. Napierała, Przeniesienie…, s. 66. 
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poszczególnych stanów. Z klauzuli tej wyinterpretowany został między innymi zakaz 

wprowadzania środków ograniczających handel między stanami, w tym ograniczenia wobec 

spółek „zagranicznych” (założonych w innych stanach) o charakterze dyskryminującym lub 

czyniącym handel między stanami mniej atrakcyjnym.964 Ewentualne środki ograniczające 

przedmiotowy handel muszą spełniać test wyroku w sprawie Pike,965 a więc są podejmowane 

jedynie w interesie publicznym (ang. public interest), oraz stanowić środki odpowiednie (ang. 

suitable to achieve the public interest) i niezbędne (ang. not go beyond what is necessary to 

attain the public interest). Widoczne są tu istotne podobieństwa do europejskiego modelu 

mobilności spółek. Występuje jednak także różnice, a do najważniejszych należy zaliczyć 

obowiązywanie jednolitej reguły kolizyjnej dla spółek, która wyznacza prawo właściwe dla 

spółek przez odwołanie się do miejsca jej założenia (ang. internal affairs doctrine). W U.S.A. 

bardziej niż w UE skomplikowana jest również sytuacja pseudozagranicznych spółek. O ile na 

obszarze unijnego rynku zakazane są co do zasady środki ograniczające uznanie tego rodzaju 

spółek i nakazujące stosowanie wobec nich niektórych przepisów kraju faktycznego osiedlenia 

się spółki (przepisy wymuszające swoje zastosowanie),966 to w USA takie przepisy, 

przynajmniej w odniesieniu do spółek prywatnych, funkcjonują od kilku dekad w największych 

stanach – Kalifornii i Nowym Jorku.967, 968 

Odmienny model mobilności spółek wynika z kanadyjskiego porządku prawnego. 

Zgodnie z sek. 92(11) ustawy konstytucyjnej z 1867 r.,969 prowincje Kanady (jednostki 

podziału terytorialnego) posiadają prawo do regulowania prawa korporacyjnego w zakresie 

działalności gospodarczej wykonywanej na obszarze tej prowincji. Stąd każda prowincja ma 

własne prawo spółek. W razie chęci prowadzenia działalności na terenie innej prowincji 

konieczne jest uzyskanie przez spółkę zgody władz tamtejszej prowincji (ang. extra-provincial 

registration). Uzyskanie takiej zgody jest w praktyce często zwykłą formalnością. Ponadto 

prawo spółek regulowane jest na poziomie federalnym.970 Spółki „federalne” nadal muszą 

                                                 

964 Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego (Supreme Court) U.S. w sprawie: Western Union Tel. Co. v. Kansas, 216 

U.S. 1 (1910). 
965 Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego (Supreme Court) U.S. w sprawie: Pike v. Bruce Church, Inc., 397 U.S. 

137, 142 (1970). 
966 Zob. przede wszystkim orzeczenie w sprawie Inspire Art – rozdz. V. 3.4.4. powyżej. 
967 Zob. art. 2115 kalifornijskiego kodeksu spółek (California Corporations Code) oraz § 1317–1320 prawa spółek 

Nowego Jorku (New York Business Corporation Law). 
968 Szer. na temat podstaw dla mobilności spółek w amerykańskim porządku prawnym zob. F.M. Mucciarelli, The 

Function…, s. 437-441.  
969An Act for the Union of Canada, Nova Scotia and New Brunswick, and the Government thereof; and for 

Purposes connected therewith, 867 c. 3 
970 Zob. Canada Business Corporations Act (CBCA), RSC 1985 c C-44. 
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dokonywać dodatkowej rejestracji w prowincji, w której zamierzają prowadzić działalność. 

Procedura zakładania spółki „federalnej” jest bardziej czasochłonna i wiąże się z wyższymi 

opłatami, niż założenie spółki w konkretnej prowincji. Niemniej około 50% największych 

spółek kanadyjskich regulowanych jest w ramach regulacji federalnej. Ponadto, wiele prowincji 

przyjęło analogiczne regulacje w zakresie własnego prawa spółek (np. Ontario, Alberta, 

Yukon).971 

Powyższe porównanie pokazuje, że poza zbliżonymi do siebie modelami znanymi  

w UE i USA istnieją również rozwiązania, które pozwalają spółkom na większą swobodę  

w wyborze prawa właściwego, a przede wszystkim na skorzystanie z możliwości 

podporządkowania się regulacjom jednolitym dla całego obszaru federacyjnego. Nie wydaje 

się jednak z perspektywy doświadczeń europejskich (próby stworzenia jednolitej europejskiej 

formy prawnej dla korporacji), że model kanadyjski może zaistnieć w UE. Nie jest też do końca 

przesądzone, że taki model byłby lepszym rozwiązaniem, a wartością zróżnicowania prawa 

spółek jest nadal większa skłonność państw do tworzenia innowacji regulacyjnych w ramach 

własnych „laboratoriów” prawa korporacyjnego. 

 

  

                                                 

971 Zob. J.A. VanDuzer, The Law of Partnerships and Corporations, Toronto 2003, s. 79-90. 
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Mobilności spółek w prawie polskim 
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Rozdział VI 

 

Pojęcie siedziby spółki na gruncie polskiego prawa spółek oraz prawa prywatnego 

międzynarodowego wraz z uwagami prawnoporównawczymi 

 

 

1. Uwagi wprowadzające 

Siedziba spółki w systemach kontynentalnych prawa spółek stanowi element 

konstytuujący i identyfikujący spółki kapitałowe.972 Ponadto tworzy ona, chociaż różnie 

definiowana, bardzo często punkt odniesienia – łącznik wyznaczający prawo właściwe 

regulujące stosunek prawny spółki na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego.  

W dotychczasowej literaturze dotyczącej mobilności spółek znacznie więcej miejsca 

poświęcono analizie siedziby spółki z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego.  

Nie zawsze jednak takie podejście oddaje w pełni zakresu zdolności spółki do migracji między 

jurysdykcjami.973 Wpływ na to, bowiem podobnie jak reguły kolizyjne, może mieć materialne 

prawo spółek.974 Stąd w dalszej części opracowania uwagę poświęcono obydwu wskazanym 

obszarom.  

2. Znaczenie siedziby spółki w prawie spółek 

W prawie polskim siedziba spółki określona jest obligatoryjnie w akcie założycielskim 

spółki, tj. w zależności od rodzaju spółki kapitałowej będzie to umowa lub statut spółki 

(odpowiednio art. 157 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 304 § 1 pkt 1 k.s.h.).975 Postanowienie to jest 

również podstawą wpisu w odpowiedniej rubryce rejestru prowadzonego dla spółki.976 Stąd 

przynajmniej na tym etapie analizy można stwierdzić, że na gruncie prawa polskiego brak jest 

                                                 

972 Zob. J. Frąckowiak w: Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, T. 1, Warszawa 2012,  

s. 1163. 
973 Zob. G.H. Roth, Vorgaben…, s. 24. 
974 Zob. uwagi w sprawie Cartesio, C-210/06, na temat prawa węgierskiego, które wprawdzie przewidywało 

wyznaczenie statutu personalnego spółki poprzez odwołanie się do miejsce jej założenia, lecz jednocześnie  

w ramach prawa spółek stanowiło, że siedziba rzeczywista i statutowa (székhely) spółki powinna znajdować się 

na terenie Węgier. Szer.rozdz. V.3.2.2. powyżej. 
975 Podobnie w prawie niemieckim, odpowiednio § 3 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG, § 23 Abs. 3 Nr. 1 AktG. Szczegółowo 

na temat znaczenia siedziby w spółkach kapitałowych w prawie niemieckim zob. S. Stiegler, 

Grenzüberschreitende…, s. 22-26. 
976 Pole pierwsze, rubryka II, działu I rejestru przedsiębiorców KRS. Zob. § 50 pkt 2a) rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z 17.11.2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach, Dz.U. z 28.11.2014, poz. 1667. 
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wyraźnych podstaw do wyróżniania pojęcia siedziby rejestrowej, jak to ma miejsce  

w niektórych systemach prawa spółek.977 Chociaż ustawodawca nie zdecydował się na 

zdefiniowanie siedziby spółki, co zapewne wynika z przyjęcia jego aksjomatycznego 

charakteru, to rozumienie tego pojęcia przyjmowane w doktrynie oraz treść przepisów k.s.h. 

pozwala na doprecyzowanie jego znaczenia.978 Powszechnie przyjmuje się, że siedziba spółki 

to miejscowość położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.979 Głównie służy ona ochronie 

interesów wspólników spółki980 oraz do wyznaczenia właściwego sądu rejestrowego (art. 6942 

k.p.c.), a zatem organu właściwego w sprawach rejestracji i bieżącej kontroli spółki.981 

2.1. Siedziba a inne pojęcia związane z określeniem lokalizacji spółki 

Od samej siedziby należy odróżnić adres spółki (art. 318 pkt 1 k.s.h.), który powinien 

być tak wskazany we wniosku do sądu rejestrowego, aby umożliwiać komunikację ze spółką,982 

w szczególności w zakresie doręczenia pism procesowych (art. 133 § 2a k.p.c.983). Ponadto  

w ramach określeń dotyczących lokalizacji działalności spółki w przepisach k.s.h. można 

spotkać się z pojęciem lokalu spółki (art. 505 § 3; 5167 § 2; 540 § 3; 561 § 1) lub zarządu (art. 

407 § 1), a także samej spółki rozumianej w tym przypadku jako odpowiedni budynek lub 

pomieszczenie (art. 406 § 2; 4063 § 1; 416 § 4). 

W związku z tym powstaje pytanie, w jakim stosunku pozostają powyższy nazwy 

użyte przez ustawodawcę wobec pojęcia siedziby. Innymi słowy, czy są one wyłącznie 

doprecyzowaniem lokalizacji siedziby, co będzie szczególnie istotne, gdy mieści się ona  

w dużych miastach, czy też mają charakter autonomiczny i nie związany z samą siedzibą.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w tym pierwszym przypadku każde z tych 

                                                 

977 Zob. m.in. art. 86 Companies Act 2006 w prawie angielskim, który odnosi się do siedziby rejestrowej spółki 

(company’s registered office). 
978 Zob. A. Mucha, Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej – uwagi na temat niezgodności  

art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem europejskim, TPP 4/2015, s. 50. 
979 Dokładnie miejscowość określona w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju 

wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 

stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 

obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 1998 r. Nr 157, poz. 

1031. W drodze wyjątku dopuszczalne jest również stosowanie nazw miejscowości zwyczajowych (por. art. 35 

pkt 3 u.k.r.s. 
980 Zob. przykładowo art. 403 k.s.h. wskazujący, że podstawowym miejscem odbywania walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy spółki akcyjnej jest jej siedziba. 
981 Por. art. 23 i 24 u.k.r.s. 
982 Zob. art. 35 pkt 3 u.k.r.s. 
983 W praktyce przepis ten istotnie ułatwia dochodzenie roszczeń przeciwko w spółce w szczególności w związku 

z regulacją art. 139 § 3 k.p.c., która przewiduje fikcję doręczenia przesyłki w razie zaniechania ujawnienia zmiany 

adresu osoby prawnej. Analogiczne uregulowania znajduje się również w przepisach ogólnego postępowania 

administracyjnego (por. art. 45 k.p.a.). 
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szczególnych pojęć, za wyjątkiem adresu spółki, mogłoby zostać zastąpione przez siedzibę, 

czyli miejscowość oznaczoną w akcie założycielskim i konstytuującym spółkę. Wtedy jednak 

powstaje innego rodzaju problem, a mianowicie skoro adres jest formą sprecyzowania 

lokalizacji siedziby spółki, to czy zasadne jest w tym przypadku wyróżnianie kategorii 

siedziby.984 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kwestie uprawnienia do zmiany tych 

dwóch elementów spółki. Siedziba jako postanowienie statutu może ulec modyfikacji 

wyłącznie w ramach procedury przewidzianej dla zmiany treści statutu (art. 246 § 1 oraz 415 § 

3 k.s.h.), a więc za zgodą wspólników wyrażoną poprzez przegłosowanie kwalifikowaną 

większością uchwały. Z kolei dla zmiany adresu spółki wystarczająca jest decyzja zarządu oraz, 

podobnie jak w poprzednim, przypadku odpowiedni wpis w KRS.985 Takie rozróżnienie 

umożliwia z jednej strony ochronę niektórych uprawnień akcjonariuszy oraz osób trzecich 

poprzez uniemożliwienie częstych zmian siedziby, a z drugiej strony dostarcza niezbędnej 

elastyczności zarządowi w zakresie prawidłowego funkcjonowania spółki, a konkretnie 

zapewnienie odpowiednich warunków komunikacji ze spółką.986 Jednocześnie ustawodawca 

stosunkowo wąsko określił swobodę zarządu, nie przewidując możliwości ustalenia adresu 

spółki w miejscowości innej niż jej siedziba. Konkluzja ta nie wynika wprost z obecnych 

regulacji, ale można ją wyprowadzić chociażby z faktu, że w k.s.h. obowiązkowi podania 

adresu zawsze towarzyszy konieczność wskazania siedziby. Ponadto, uwzględniając 

systemową metodę wykładni przepisów, ustalanie właściwości sądowej w postępowaniu 

cywilnym odbywa się w pierwszej kolejności poprzez odwołanie się do siedziby osoby prawnej 

(art. 30 k.p.c.), co jednak w niektórych przypadkach nie byłoby możliwe bez zbadania adresu 

takiego podmiotu, np. w sytuacji, w której dana miejscowość jest podzielona na obszary 

właściwości różnych sądów.987   

                                                 

984 Negatywnie na tak zadane pytanie odpowiada A.W. Wiśniewski, który postuluje zastąpienie siedziby jej 

adresem. Zob. A.W. Wiśniewski, w: Kodeks spółek handlowych. Tom IIIA. Spółka akcyjna. Komentarz, A. Opalski 

(red.), Warszawa 2016, s. 412.  
985 Dodać należy jednak, że w odniesieniu do zmiany siedziby spółki wpis uchwały ma charakter konstytutywny 

(art. 255 § 1 oraz 430 § 2 k.s.h.), z kolei uchwała zarządu modyfikująca adres spółki jest teoretycznie skuteczna 

od chwili jej podjęcia przez członków zarządu, niemniej przed wpisem tej zmiany w rejestrze w praktyce 

możliwość powoływania tej okoliczności przez spółkę będzie mocno ograniczona (por. art. 14 u.k.r.s.).   
986 Np. w sytuacji wypowiedzenia umowy najmu lokalu, w którym znajdowało się administracyjna siedziba spółki. 
987 Por. postanowienie SN z 12.4.1990 r., III CRN 132/90, LEX nr 1671686, gdzie SN stwierdził, że wskazanie 

jako siedziby spółki „m. st. Warszawy” jest nie wystarczające dla ewentualnych celów procesowych – znalezienia 

forum właściwego dla pozwania spółki. Wydaje się, że wobec postępu technologicznego – ujawniania adresu  

w ramach elektronicznego dostępu do KRS, teza tego wyroku straciła istotnie na znaczeniu. Niemniej aktualne 

pozostaje ogólne podejście zastosowane przez SN w celu rostrzygnięcia sprawy, a więc badanie celu, jaki ma 

podanie konkretnych informacji w statucie lub rejestrze spółek.  
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Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że chociaż siedziba spółki jest elementem 

konstytuującym i identyfikującym spółkę, to jednak większe praktyczne znaczenie ma w istocie 

adres spółki. Niemniej, należy negatywnie ocenić postulatu odejścia od swoistego prymatu 

pojęcia siedziby spółek nad jej adresem w prawie spółek. Wbrew twierdzeniom  

A.W. Wiśniewskiego988 siedziba nie stanowi jedynie miejscowości, w której znajdują się co 

najmniej biuro podawcze, o czym była mowa powyżej. Autor ten jednocześnie rekomenduje 

zastąpienie siedziby pojęciem adresu spółki, który stanowiłby element statutu spółki. 

Rozwiązanie to, w jego ocenie, służyłoby zwiększeniu ochrony akcjonariuszy poprzez 

ograniczenie kompetencji zarządu w zakresie zmieniania adresu spółki. Trudno uznać ten 

ostatni argument za zasadny. Umiejscowienie adresu spółki w ramach jej statutu pozbawiałoby 

w pewnym stopniu możliwości prawidłowego prowadzenia spraw spółki przez zarząd. Problem 

ten zauważa również A.W. Wiśniewski proponując wprowadzenie tymczasowego adresu do 

doręczeń. Adres ten byłby ustalany i rejestrowany ad hoc przez zarząd spółki i podlegał 

zatwierdzeniu przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie spółki. Rozwiązanie to  

w istocie polegałoby jedynie na modyfikacji dotychczasowego nazewnictwa związanego  

z określeniem lokalizacji spółki. Trudno uznać je również za pożądane przez praktykę obrotu, 

gdyż niezwykle rzadko spotyka się, aby spółki wpisywały w swoich aktach założycielskich 

dokładny adres swojej siedziby.  

2.2. Ograniczenia ustawowe w określeniu siedziby spółki 

Z racji tego, że siedziba spółki stanowi jeden z obligatoryjnych elementów statutu, 

swoboda jej ustalenia podlega pewnym ograniczeniom. Już z samego pojęcia siedziby wynika, 

że może nim być jedynie miejscowość, której nazwa jest zgodna z nazwami urzędowymi 

miejscowości.989 W tym kontekście bardzo istotne pozostaje to, czy polska spółka może 

posiadać siedzibę za granicą, a więc w miejscowości położonej poza obszarem terytorialnym 

Rzeczypospolitej Polski. Możliwość taka przyjmowana jest w prawie włoskim, gdzie siedziba 

ustalona w statucie (sede sociale) i wpisana do rejestru handlowego, może być położna za 

granicą.990 W polskiej literaturze przedmiotu powszechnie odrzuca się taką możliwości podając 

                                                 

988 Zob. A.W. Wiśniewski, w: Kodeks…, 2016, s. 412. nb. 9. 
989 Z wyjątkiem, kiedy nazwa miejscowości stosowana zwyczajowo odbiega od nazwy urzędowej. Zob. art. 35 pkt 

3 u.k.r.s. i uzasadnienie tej regulacji: druk sejmowy nr 2094, Sejm VII kadencji; M. Tarska, w: Kodeks…, 2015, 

s. 544-545, nb. 6. 
990 Zob. na ten temat: F. Mucciarelli, The Transfer of the Registered Office and Forum-Shopping in International 

Insolvency Cases: an Important Decision from Italy, ECFR 2005, s. 519-521, S. Petrović, T. Jakšić, Right of 

Establishment and Corporate Mobility – an Outline of Issues, Collected Papers of Zagreb Law Faculty 1-2/2012, 

s. 41. Taka sytuacja ma charakter wyjątkowy. Siedziba spółki powinna być położona w kraju jej założenia, 
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przy tym różne uzasadnienie.991 Za trafne należy uznać to odwołujące się do ogólnych zasad 

funkcjonowania spółek, które to byłoby istotnie utrudnione, o ile w ogóle możliwe, gdyby 

siedziba spółki znajdowałaby się za granicą, w szczególności w zakresie wyznaczania 

właściwego sądu rejestrowego na podstawie miejsca siedziby spółki (art. 6942 w zw. z art. 508 

§ 1 k.p.c.).992 Ponadto, o czym była mowa już wcześniej, nie jest możliwe wpisanie do rejestru 

przedsiębiorców KRS miejscowości innej niż ta położona na terenie Rzeczypospolitej. 

Nie należy zapominać, że brak możliwości umiejscowienia siedziby spółki poza 

granicami Polski wpływa również na interpretację art. 270 pkt 2 oraz 459 pkt 2 k.s.h. Przepisy 

te przewidują obowiązek likwidacji i rozwiązania spółki na wypadek przeniesienia siedziby 

spółki za granicę. Poza wskazanym obowiązkiem likwidacji powołane regulacje nie zakładają, 

że spółka może w istocie zmienić postanowienia swojego statutu w zakresie siedziby poprzez 

wskazanie miejscowości zagranicznej.993 

Również istotne z punktu widzenia wewnątrzkrajowej, jak i transgranicznej 

mobilności spółek pozostaje określenie zakresu swobody w przedmiocie decydowania  

o miejscu funkcjonowania spółki w relacji do jej siedziby. Należy podkreślić, że przy obecnym 

stanie sposobów organizacji działalności gospodarczej nie do zaakceptowania byłoby 

ograniczenie spółki w wyborze siedziby do miejsca położenia zakładu przemysłowego lub 

innego głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.994 Również aktualnie 

miejsce prowadzenie ksiąg rachunkowych może być położone poza siedzibą spółki (art. 11a 

rach.u.).995   

Bardziej złożona przynajmniej w teorii pozostaje kwestia relacji miejsca sprawowania 

zarządu i siedziby spółki.996 Wątpliwości w tym zakresie wynikają przede wszystkim  

z regulacji art. 41 k.c., który zawiera regułę interpretacyjną zakładającą, że w razie braku 

                                                 

chociażby na gruncie prawa niemieckiego (por. § 4a GmbH oraz § 5 AktG), a także brytyjskiego (por. Re Baby 

Moon ltd. (1985) 1 BCC 99, 298; D. Prentice, The Incorporation Theory - The United Kingdom, EBLR 6/2003,  

s. 633. 
991 Zob. J. Frąckowiak, w: Prawo cywilne…, s. 1164. 
992 Szer. zob. A. Mucha, Transgraniczne…, s. 52 i n.  
993 Zob. A. Opalski, w: Kodeks…, T. IIIB, s. 1231, nb. 15. Interpretacja ta jest niezależna od faktu, że przepis ten 

jest niezgodny z prawem unijnym w zakresie w jakim nakazuje spółce przeprowadzenie likwidacji w przypadku 

przeniesienia siedziby spółki wraz ze zmianą formy prawnej spółki na taką, która jest przewidziana w prawie 

spółek innych państw UE. Zob. szer. wyr. TS w sprawie Polbud, C-106/16, par. 63. 
994 Tak A.W. Wiśniewsku, w: Kodeks…, s. 410. Por. SN w wyroku z 14.11.1936 r., III CZ 1060/36, PPH 1937, 

poz. 1623, w odniesieniu do art. 309 § 1 k.h. 
995 Przepis wprowadzony ustawą z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 

Nr 47, poz. 278 ze zm. Por. A. Helin, Komentarz…, s. 812-813, nb. 4. 
996 Jak się zdaje, mając na względzie opublikowane orzecznictwo sądów powszechnych, nie jest to problem 

występujący w praktyce sądów rejestrowych. 
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wyraźnego zdefiniowania siedziby osoby prawnej przez ustawę lub opartego na niej statutu 

znajduje się ona w miejscu siedziby organu zarządzającego.  Trzeba jednak dodać, że istotna 

część doktryny zaznacza,  że przepis ten ma zastosowanie dopiero w razie braku określenia  

w akcie założycielskim spółki miejsca siedziby.997 Stanowisko to opatrzone jest zazwyczaj 

komentarzem, że taka niezwykle rzadka sytuacja mogłaby jedynie wynikać z przeoczenia 

takiego braku przez sąd rejestrowy. Niemniej nie wskazuje się przy tym, że siedziba spółki 

powinna znajdować się w miejscu sprawowania zarządu przez uprawniony do tego organ 

spółki.998 Z tym ostatnim poglądem należy się zgodzić, gdyż odpowiada on potrzebom 

efektywnego funkcjonowania spółek kapitałowych.999 Istnienie takiego związku oznaczałoby 

konieczność uzyskania przez zarząd zgody zgromadzenia akcjonariuszy spółki w formie 

uchwały modyfikującej jej statut. Konieczność ta powstawałaby nawet w sytuacji tymczasowej 

zmiany miejsca sprawowania zarządu, np. wobec konieczności prowadzenia dłuższych 

negocjacji lub bezpośredniego nadzorowania czynności gospodarczych w miejscu ich realizacji 

zlokalizowanym poza siedzibą spółki. Istotnie utrudniałoby to funkcjonowanie spółki. Ponadto 

możliwość sprawowania zarządu w dowolnym miejscu, w tym również podejmowania uchwał 

przy użyciu środków komunikacji na odległość, nie powoduje zasadniczo zagrożenia dla osób 

trzecich, gdyż punktem kontaktowym ze spółką pozostaje jej siedziba i adres. Jednocześnie do 

obowiązków zarządu i w ramach odpowiedzialności jego członków pozostaje ewentualne 

zapewnienie odpowiednich metod sprawnego przekazywania informacji, jeżeli przykładowo 

nie mogą oni odebrać korespondencji przesłanej na adres spółki.  

                                                 

997 Mówiąć ściślej, w literaturze częściej wskazuje się na bezwzględny albo względnie obowiązujący charakter 

normy wynikającej z art. 41 k.c. Bezwględny charakter przepisu determinuje zakaz zmiany zawartej tam reguły 

postępowania, podczas gdy względny charakter pozwala na modyfikacje reguły w ramach porozumień stron danej 

umowy (statutu), w ten sposób, że miejscem siedziby osoby prawnej będzie miejscowość inna niż ta, gdzie 

zlokalizowany jest organ zarządzający. Por. A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, 

Warszawa 2014, s. 83-84, nb. 13; W. Pyzioł, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, W. Pyzioł (red.), 

Warszawa 2008, s. 331, nb. 4; na możliwość innego określenia miejsca siedziby wskazują: M. Rodzynkiewicz, 

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 255, nb. 3; K. Oplustil, Łącznik siedziby spółki  

w nowym prawie prywatnym międzynarodowym. Uwagi na tle prawa europejskiego, KPP 3/2011, s. 670–671. 

Przedstawiony stanowiskom należ przeciwstawić argument, że celem art. 41 k.c. jest przede wszystkim 

wyjaśnienia pojęcia siedziby na potrzeby innych przepisów. Z tej perspektywy oczywiste wydaje się, że znaczenie 

tego przepisu jest marginalne. Znajdzie on zastosowanie dopiero w przypadku, gdy nie będzie możliwe 

wyinterpretowanie znaczenia siedziby na gruncie innego aktu normatywnego. 
998 Tak: A. Wiśniewski, w: Kodeks…, op. cit., s. 410, t. 6. 
999 Dodatkowego argumentu o charakterze normatywnym dostarcza treść art. 407 § 1 k.s.h., w którym wyróżnione 

zostało pojęcie lokalu zarządu. Wynika z tego, że ustawodawca zakłada istnienie stosunku rozłączności pomiędzy 

miejscem siedziby spółki a miejscem sprawowania zarządu. Chociaż nie należy wykluczyć, że brzmienie tego 

przepisy stanowi efekt niefrasobliwego posługwania się przez ustawodawcę różnymi pojęcieami i to bez 

wyraźnego uzasadnienia. „Lokal zarządu” jest bowiem tutaj połączniem dwóch elementów: adresu spółki 

(konkretyzacji siedziby spółki) i obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków dla udostępnienia listy 

akcjonariuszy.  
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Odrębnie należy podejść do kwestii umiejscowienia zarządu spółki poza granicami 

Polski i ewentualnych skutków z tym związanych. Pomijając w tym momencie ewentualne 

kwestie związane z klasyfikacją tego rodzaju działania z perspektywy norm prawa prywatnego 

międzynarodowego, co będzie przedmiotem rozważań w dalszej części opracowania, polskie 

prawo spółek zezwala zarządowi na faktyczne wykonywanie swoich obowiązków na obszarze 

innego kraju, w tym w sposób stały.1000 W przeciwieństwie jednak do sytuacji wewnętrznych, 

w układzie transgranicznym przeniesienie zarządu może mieć istotne znaczenie dla interesów 

finansowych kraju pochodzenia spółki. W niektórych bowiem sytuacjach dochodzi w ten 

sposób do zmiany domicylu podatkowego spółki w szczególności w zakresie zysków 

kapitałowych.1001 Wprawdzie zatem przeniesienie miejsca faktycznego wykonywania zarządu 

nie powinno podlegać całkowitemu zakazowi, to warto przy tym postulować w odniesieniu do 

prawa polskiego wprowadzenie ograniczenia możliwości uchylania się przez spółkę od zapłaty 

podatku na skutek takiego działania. Obowiązek wprowadzenia tego podatku dodatkowo 

wynika już z prawa unijnego.1002 Ponadto przeniesienie siedziby zarządu do innego państwa 

może mieć wpływ na określenie odpowiedzialności członków zarządu na wypadek upadłości 

spółki.1003 

3. Znaczenie siedziby spółki w prawie prywatnym międzynarodowym 

3.1. Uwagi wprowadzające 

Kolejną ważną kwestią w kontekście transgranicznej mobilności polskich spółek 

kapitałowych jest to, jakie znaczenie posiada miejsce siedziby spółki dla określenia prawa 

właściwego dla oceny stosunku prawnego, jakim jest spółka. W ostatnich latach w polskiej 

                                                 

1000 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na przekład regulacji niemieckich, gdzie po reformie wprowadzonej 

ustawą z 23.10.2008 r. o modernizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przeciwdziałaniu nadużyciom 

(MoMiG), która weszła w życie 1.11.2008 r., zniesiony został wymóg istnienia związku pomiędzy siedzibą spółki 

a miejscem sprawowania zarządu lub wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę (§ 4a dGmbHG, który 

stanowi, że siedzibą spółki jest miejscowość w kraju, którą wskazuje umowa spółki (Sitz der Gesellschaft ist der 

Ort im Inland, den der Gesellschaftsvertrag bestimmt). W literaturze podnosi się również, że w związku z tym 

wykonywanie zarządu przez spółkę GmbH może mieć miejsce za granicą. Celem tej zmiany miało być 

rozpowszechnienie tej formy prawnej za granicą, czyli umożliwienie obywatelom innych państw UE jej 

zakładanie bez konieczności przeprowadzania się na teren Niemiec. Zob. Ch. Teichmann, R. Knaier, Die 

deutsche…, s. 213 i n.  
1001 Zob. art. 13 ust. 5 w zw. z art. 4 ust. 3 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, 

dostępnej na stronie: http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf. której treść została powielona w większości 

umów zawartych między Polską a krajami europejskimi. Odmienne kryterium zostało przewidziane w ramach 

umów z Estonią (Dz.U. 1995 r., Nr 77, poz. 388), Łotwą (Dz.U. 1995 r., Nr 53, poz. 285) i Litwą (Dz.U. 1995 r., 

Nr 51, poz. 277), w których zastrzeżono, że siedziba spółki znajduje się w państwie inkorporacji spółki. 
1002 Zob. szer. na ten temat: rozdz. V.4.7. powyżej. 
1003 Zob. art. 3 rzporządzenia 2015/848; szer. rozdz. V.4.3.1. powyżej. 
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literaturze toczy się na ten temat ożywiona dyskusja. Wpływ na to miało przede wszystkim 

uchwaleniem nowej ustawy Prawo Prywatne Międzynarodowe z 4.02.2011 r. oraz 

przystąpienie Polski do UE i związana z tym konieczność uwzględnienia europejskiego 

porządku prawnego.  

Ogólnych źródeł tych wątpliwości można poszukiwać też w różnym rozumieniu 

celów, jakie powinny realizować reguły kolizyjne (ang. conflict of laws rules) prawa 

prywatnego międzynarodowego. Podstawowym zadaniem, które stawia się normom prawa 

prywatnego międzynarodowego w rozumieniu wąskim,1004 jest wskazanie norm (prawa 

merytorycznego) właściwych dla oceny prawnej danego stanu faktycznego,1005 co najczęściej 

odbywa się poprzez rozgraniczenie dwóch lub więcej różnych systemów prawnych.1006 Wybór 

właściwego prawa (statutu) następuje przede wszystkim w oparciu o kryterium nazywane 

łącznikiem (niem. Anknüpfungspunkt),1007 wyrażające rodzaj więzi łączącej dany stan 

faktyczny z konkretnym porządkiem prawnym.1008 W istocie zatem zdefiniowanie łącznika ma 

decydujące znaczenie dla wskazania reguł, jakie rządzić będą danym stosunkiem prawnym,  

a więc również określenie praw i obowiązków jego stron. Za ustanowieniem konkretnego 

łącznika przemawiać mogą różne czynniki.1009 W kontekście oznaczenia prawa właściwego dla 

stosunku spółki wyróżniają się dwa podstawowe stanowiska. Jedno z nich oparte jest  

o założenie konieczności znalezienia porządku prawnego, który najściślej związany jest  

z działalnością danej spółki, czy to zarządczą czy też operacyjną.1010 Dzięki temu spółka jest 

regulowana i kontrolowana przez porządek prawny najbardziej związany z jej działalnością. 

                                                 

1004 W znaczeniu szerokim prawo prywatne międzynarodowe określa również normy merytoryczne oraz reguluje 

stosunki z elementem międzynarodowym. Zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2011, 

s. 25; A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo Prywatne Międzynarodowe. Komentarz, J. Poczobut (red.), 

Warszawa 2017, s. 329-333, nb. 6-10. 
1005 Zob. M. Pazdan, Prawo…, s. 20. A. Mączyński, Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjna prawa 

prywatnego międzynarodowego, w: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa 

ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar (red.), Kraków 1994 s. 231-

233. 
1006 Nie wyklucza to jednak możliwości modyfikacji wybranych norm danego systemu prawa krajowego lub też 

kumulatywnego zastosowanie rożnych systemów prawnych (dostosowanie; niem. Anpassung). Zob. M. Pazdan, 

Prawo…, s. 86 i n.; w kontekście problematyki mobilności spółek zob. L. Hübner, Eine Rom-VO…, s. 158. 
1007 Nadmienić należy jednak, że nie zawsze prowadzi to do określenia prawa właściwego, gdyż w wielu 

przypadkach konieczne będzie podjęcie dalszych działań. Zob. szer. A. Mączyński, Wskazanie…, s. 234 i n.;  

M. Świerczyński, Łączniki, STPP 1/2014, s. 25-51. 
1008 Zob. M. Pazdan, Prawo…, op. cit., s. 50.  
1009 Przegląd poglądów na temat roli i celów prawa prywatnego międzynarodowego znaleźć można w M. Pazdan, 

Prawo…, s. 26-36. 
1010 Zob. D. Coester-Waltjen, German Conflict Rules And the Multinational Enterprise, Ga. J. Int’l & Comp. L. 

1/1976, s. 206 i wskazana tam literatura; WF. Ebke, The "Real Seat" Doctrine in the Conflict of Corporate Laws, 

The International Lawyer 3/2001, s. 1027-29. 
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Drugie stanowisko znacznie większy nacisk kładzie na pewność stosunków prawnych i dlatego 

nakazuje uwzględniać kryteria, które w łatwy i niewymagający skomplikowanych zabiegów 

interpretacyjnych sposób pozwalają na ustalenia prawa właściwego dla stosunku spółki.1011 

Przedstawione założenia stanowią przyczynę wyróżnienia dwóch modelowych 

rozwiązań w zakresie reguł kolizyjnych wyznaczających prawo właściwe dla spółek. Jest to, 

odpowiednio, teoria siedziby rzeczywistej (real seat theory; Sitztheorie; siège social lub siège 

réel)1012 oraz inkorporacji (incorporation theory; Gründungstheorie),1013 o czym szerzej  

w dalszej części opracowania.1014 W tym miejscu wypada jedynie stwierdzić, że pierwsza ze 

wskazanych teorii nakazuje poszukiwanie lex societatis (lex domicilii) w miejscu, w którym 

spółka funkcjonuje poprzez stały zarząd lub zakład.1015 Podstawową „sankcją” założenia spółki 

pod prawem innym, niż wskazane miejsce jest uznanie, że spółka została założona „pod złym 

prawem” (nie spełniła wymogów odpowiedniego porządku prawnego).1016 W konsekwencji 

wspólnicy i dyrektorzy spółki pozbawiani są osłony prawnej, jaką daje odrębna osobowość 

                                                 

1011 Zob. D. Coester-Waltjen, German…, s. 204-206 oraz wskazana tam literatura; J. Borg-Barthet,  

The Governing…, s. 51-52. 
1012 Teoria ta zrodziła się w orzecznictwie sądów francuskich (wyr. z 1.12.1866, Cour d appel, Chambery, tr., 

1867-11 Receuil de Sirey 182) pod wpływem wystąpienia w drugiej połowie XIX w. zjawiska arbitrażu 

legisjacyjnego i wybierania jako miejsca inkorporacji Angli oraz Szwajacarii dla prowadzenia działalności we 

Francji. Zob. WF. Ebke, The "Real Seat"…, s. 1021, przypis 48; A. Opalski, Europejskie…, s. 95. Doktryna ta 

również pojawiła się w art. 128 belgijskiej ustawy o prawie spółek z 1873 r. Zob. B. Grossfeld, Internationales 

und Europäisches Unternehmensrecht: Das Organisationsrecht transnationaler Unternehmen, Heidelberg 1995, 

s. 38-39. W Niemczech za doktryną siedziby rzeczywistej opowiedział się Sąd Rzeszy (Reichsgericht) w wyroku 

z 9.3.1904 r. Zob. WF. Ebke, The "Real Seat"…, s. 1022, przypis 50. 
1013 Za pierwszą znaną sprawę, w której zapadło orzeczenie w duchu  teorii inkorporacji, uznaje się angielską 

sprawę Izby Lordów (House of Lords) z 1730 r. Powodem w sprawie o zwrot pożyczki była holenderska Kompania 

Zachodnioindyjska – Jacob Lopes Henriques v. The General Privileged Dutch Company Trading to the Wes 

Indies, 2 Ld. Raym. 1532, 1535, 92 Eng. Rep. 494, 496 (H.L. 1730). Sądy angielskie nie podzieliły argumentów 

pozwanego o braku możliwości uznania zdolności sądowej spółki założonej za granicą. Zob. B. Grossfeld, 

Internationales…, s. 59. 
1014 Szer. na temat wyznaczania prawa właściwego dla spółek i związanych z tym teorii zob. S. Rammeloo, 

Corporations in Private International Law: A European Perspective, Oksford 2011, s. 11-24; P. Paschalidis, 

Freedom of Establishment and Private International Law for Corporations, Oksford 2012, rozdz. 1-2;  

A. Wowerka, Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, w: Prawo Prywatne Międzynarodowe. System Prawa 

Prywatnego, T. 20A, M. Pazdan (red.), Warszawa 2014, s. 630-651. 
1015 Obecnie w Europie teoria siedziby rzeczywistej obowiązuje w: Austrii (tylko w odniesieniu do spółek spoza 

EOG); Belgii (art. 110 kodeksu p.p.m.); Francji (art. 1837 Code Civil, oraz art. L210-3 Code de commerce; 

przepisy te wskazują na siège social, ale w doktrynie interpretowane jest jako siedziba rejestrowa; możliwość 

odwołania się do miejsca rzeczywistej siedziby jest ograniczona do przypadków nadużyć – CA Paris, 31.10.1957, 

s. 850, RTD com. 1958, 345; ponadto spółka nie może powołać się na swoją siedzibę rejestrową wobec osób 

trzecich, jeżeli mieści się w państwie innym niż siedziba rzeczywista – art. 1837 Code Civil, oraz L210-3 Code de 

commerce); Niemczech (spółka spoza EOG); Grecji; Luksemburgu (domniemanie, że siedziba rzeczywista 

położona jest w miejscu siedziby rejestrowej); Portugali (wobec spółek spoza EOG – art. 33(1) portugalskiego 

kodeksu cywilnego); Rumunii; Hiszpanii (art. 8 hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych). Zob. C. Gerner-

Beuerle, F. Mucciarelli, E. Schuster, M. Siems, The Study…, s. 119-127.  
1016 Zob. A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, s. 338, nb. 4. 
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prawa spółki.1017 Druga teoria wiąże spółkę z państwem jej założenia – wykonania czynności 

niezbędnych do jej powstania. W duchu tej drugiej teorii wyróżnia się również teorię siedziby 

statutowej (rejestrowej),1018 gdzie prawo właściwe dla spółki wyznacza odpowiednie 

postanowienie statutu lub wpis w rejestrze spółek.1019  

3.2. Siedziba jako łącznik statutu personalnego spółki kapitałowej 

3.2.1. Uwagi wprowadzające 

W licznych systemach prawnych w odniesieniu do spółek kapitałowych, a więc takich, 

których struktura organizacyjna i fakt ich ustanowienia ujawniany jest zasadniczo w momencie 

dokonania wpisu w publicznym rejestrze, podstawowym łącznikiem pomiędzy danym 

porządkiem prawnym a spółką jest jej siedziba. Również na gruncie prawa polskiego siedziba 

pozostaje kryterium decydującym o statucie personalnym spółki.1020 Aktualnie odwołanie do 

tego łącznika znaleźć można w art. 17 ust. 1 p.p.m.  

Pojęcie siedziby ma zazwyczaj charakter autonomiczny na gruncie prawa kolizyjnego, 

a w konsekwencji nie jest tożsame z rozumieniem przyjmowanym na gruncie prawa spółek.1021 

Sytuacja ta wynika z pewnych istotnych względów. Po pierwsze, każda norma kolizyjna 

powinna przede wszystkim umożliwiać wskazanie konkretnego systemu prawa. Po drugie, 

odpowiednie zdefiniowanie łącznika kolizyjnego pozwala na realizację także innych celów niż 

te, które są bardziej istotne z punktu widzenia funkcjonowania osób prawnych na terenie 

danego kraju. Szczególnie często w tym zakresie realizowany jest cel w postaci ochrony 

interesariuszy spółki (udziałowców mniejszościowych, wierzycieli, pracowników lub 

konsumentów). Generalnie mówiąc, siedziba spółki na gruncie kolizyjnym powinna 

determinować istnienia spółki w danym systemie prawnym, a w przypadku siedziby określonej 

                                                 

1017 Zob. S. Rammeloo, Corporations…, s. 11.  
1018 Por. K. Oplustil, Łącznik…, s. 668; A. Opalski, Europejskie…, s. 97. 
1019 Obecnie w Europie teoria inkorporacji lub siedziby statutowej obowiązuje w: Austrii (w odniesieniu do spółek 

z EOG) Bułgarii (lex loci registrationis; art. 56 ust 1 bułgarskiego p.p.m.); Chorwacji (art. 17 ust. 1 chorwackiego 

p.p.m.); Cyprze; Czechach (art. 30 ust. czeskiego p.p.m.); Danii; Estonii; Finlandii; Niemczech (spółki założone 

w EOG); Węgrzech (art. 18(2) węgerskiego p.p.m.); Irlandii; Włoszech (włoskie prawa znajduje zastosowanie do 

spółek spoza EOG, które mają podstawowe miejsce działalności we Włoszech – art. 25 włoskiego p.p.m.); Łotwie; 

Litwie; Malcie; Holandii (art. 10:118 holenderskiego kodeksu cywilnego); Portugalii (dla spółek z EOG); Słowacji 

(art. 22 słowackiego kodeksu handlowego); Słowenii (art. 17 słoweńskiego p.p.m.); Szwecji; Wielkiej Brytanii. 

Zob. C. Gerner-Beuerle, F. Mucciarelli, E. Schuster, M. Siems, The Study…, s. 119-127. 
1020 Poprzednio kwestia ta regulowana była przez art. 1 ust. 3 ustawy z 2.08.1926 r. o prawie właściwym dla 

stosunkach prywatnych międzynarodowych, Dz.U. nr 10, poz. 581 ze zm., następnie art. 9 ust. 2 ustawy  

z 12.11.1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. nr 46, poz. 290 ze zm. 
1021 Zob. generalnie w tym temacie: A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, s. 328, nb. 2.  
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w prawie materialnym ma ona mieć większy wpływ na funkcjonowanie spółki, np. miejsce 

odbywania zgromadzeń akcjonariuszy lub sąd właściwy dla pozwania spółki. 

Jak to szczegółowo pokaże analiza zawarta poniżej, stanowiska przyjmowane  

w polskiej literaturze w zakresie rozumienia siedziby odpowiadają ogólnym tendencjom 

światowym, a więc odwołują się do dwóch rozwiązań, a mianowicie teorii siedziby 

rzeczywistej oraz teorii powstania.1022 

3.2.2. Teoria siedziby rzeczywistej na gruncie prawa polskiego 

Z racji tego, że rozwój polskiego prawa spółek rozpoczął się dopiero w pierwszej 

połowie XX w. i był ściśle związany z niemiecką tradycją prawną, to właśnie teoria siedziby 

rzeczywistej dominowała przez lata jako punkt odniesienia dla zdefiniowania łącznika osób 

prawnych w ramach prawa prywatnego międzynarodowego.1023 Zgodzić należy się jednak  

z A.W. Wiśniewskim, że autorzy odpowiadający się za tym stanowiskiem nie przedstawili  

w swoich pracach konkretnych argumentów uzasadniających przyjęcie omawianej tu teorii.1024 

Dopiero W. Klyta podjął się szerszego wykazania wyższości powiązania spółki z prawem 

państwa, w którym spółka ta realizuje swoje rzeczywiste cele gospodarcze. Jego stanowisko 

ugruntowane w znacznej mierze poglądami niemieckiej doktryny opiera się o konieczność 

zapewnienia ochrony interesariuszom spółki. W jego ocenie, tylko implementacja teorii 

siedziby rzeczywistej może zapewnić odpowiedni środek walki ze spółki zakładanymi  

w „rajach korporacyjnych”, a to dzięki umożliwieniu podmiotom wchodzącym w relacje 

prawne ze spółkami formalnie zagranicznymi zaspokojenia swoich roszczeń z majątku 

                                                 

1022 Ib., s. 336, nb. 1.  
1023 W okresie II RP: K. Przybyłowski, Prawo prywatne międzynarodowe, Lwów 1935, s. 129, który opowiedział 

się za rozumieniem pojęcia siedziby jako miejsca sprawowania zarządu; w okresie powojennym, a przed 

wprowadzeniem obecnego p.p.m. z 2011 r.: J. Balicki, Międzynarodowe prawo prywatne, Lublin 1976, s. 102, 

który wprawdzie nie przesądza, jak należy interpretować pojęcie siedziby spółki dla potrzeb prawa kolizyjnego, 

to jednak zaznacza, że powinno być to miejsce, które związane jest z realną działalnością spółki lub sprawowaniem 

zarządu nad spółką; S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, 

Warszawa 1994, s. 193 i n.; W. Ludwiczak, Międzynarodowe Prawo Prywatne, Poznań 1996, s. 169 i n., autor 

wskazuje, że za teorią siedziby przemawiają „cechy pewności”, a mianowicie łatwość w ustaleniu prawa 

właściwego dla spółki; J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2003, s. 95; T. Targosz, 

Sytuacja wierzycieli spółek zagranicznych w Polsce w: Europejskie prawo spółek, t. 4, T. Sójka, J. Napierała,  

M. Cejmer (red.), Warszawa 2008, s. 118 i n., który uznał, że wolą ustawodawcy na gruncie 9 ust. 2 p.p.m. z 1965 

r. było określenie siedziby jako miejsca, w którym realizowane są decyzje zarządu, jednocześnie jednak autor 

zastrzega, że wymóg zgodności prawa polskiego z unijnym prowadzi do konieczności odwołania się do miejsca 

założenia spółki i uznania jej osobowości prawnej na gruncie polskiego prawa. Ib., s. 128. 
1024 A. Wiśniewski, W sprawie statutu personalnego osób prawnych. Uwagi na tle tomu 20A Systemu prawa 

prywatnego, KPP 1/2015, s. 216. 
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wspólników na skutek pozbawienia spółki osobowości prawnej wynikającej z obcego porządku 

prawnego.1025  

Dopiero w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze wyraźne głosy 

krytyczne wobec tej koncepcji.1026 Należy to powiązać z przemianami gospodarczymi tego 

okresu, w tym wzrostem wymiany handlowej z zagranicą, a w konsekwencji potrzebą 

ułatwienia spółkom rodzimym i zagranicznym funkcjonowania w przestrzeni 

międzynarodowej. Rozpoczęcie w następnych latach prac nad gruntowną zmianą prawa 

prywatnego międzynarodowego tylko wzmocniło opozycję wobec przedmiotowej teorii. Z tej 

perspektywy budzi istotne zdziwienie, że dyskusja nad zmianą definicja łącznika statutu 

personalnego spółki w polskim prawie nie odniosła skutku w treści nowej ustawy p.p.m.  

z 4.2.2011 r. Pewnym refleksem tej debaty były istotne zmiany treści projektu ustawy w trakcie 

prac nad nim. Niemniej, jak to już zostało stwierdzone powyżej, ostatecznie treść regulacji 

łącznika nie została zmodyfikowana w porównaniu z poprzednio obowiązującą ustawą,  

co również podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy.1027 W ocenie A. Wowerki 

okoliczność ta, a także względy natury celowościowej przemawiają za utrzymaniem 

interpretacji łącznika siedziby spółki rozumianego jako miejsce sprawowania zarządu nad 

osobą prawną.1028 Taka regulacja umożliwia powiązanie spółki z państwem, z którym  

w największym stopniu jest ona związana. Dzięki temu pełnić może ona funkcję ochronny 

uzasadnionych oczekiwań uczestników obrotu, którzy wchodzą w relacje prawne ze spółką.  

Z racji tego, że teoria aprobowana przez tego autora odwołuje się do kryteriów obiektywnych 

(zamiast subiektywnego wyboru stron stosunku spółki) przeciwdziała ona prowadzeniu 

działalności gospodarczej w oparciu o obce formy prawne i obchodzeniu w ten sposób 

krajowych przepisów służących ochronie otoczenia spółki.1029 Przyjęcie stanowiska 

odmiennego w postaci łącznika siedziby statutowej sprzyjałoby pojawianiu się nadużyć przez 

wspólników, którzy mogliby swobodnie wprowadzać zmiany do statutu spółki, a zatem  

w sposób elastyczny dokonywać wyboru najkorzystniejszego prawa właściwego dla spółki. 

                                                 

1025 Zob. W. Klyta, Spółki kapitałowe w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2002, s. 45, 217-220. 
1026 Zob. A. Wiśniewski, W sprawie…, op. cit., s. 216. 
1027 Uzasadnienie Projektu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe z 31.10.2008 r., druk sejmowy nr 1277,  

s. 14-15. 
1028 Zob. A. Wowerka, w: System prawa prywatnego, t. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, M. Pazdana (red.), 

Warszawa 2014, s. 634; oraz tenże, Wskazanie statutu personalnego spółek w kontekście unijnej swobody 

przedsiębiorczości. Jednolity „unijny” łącznik w zakresie krajowego międzynarodowego prawa spółek?,  

w: Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, J. Poczobut (red.), Warszawa 2013, s. 366-368. 
1029 Zob. A. Wowerka w: System…, s. 631 i n. 
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Zdaniem tego autora, wadą teorii  siedziby statutowej jest również to, że nie ma ona 

zastosowania w odniesieniu do porządków prawnych, które nie wymagają określenia w akcie 

założycielskim spółki miejsca siedziby.1030 

Przedstawiony stan rzeczy skłaniałby do wniosku, że obecny art. 17 ust. 1 p.p.m. 

pomimo tego, że nie precyzuje wyraźnie znaczenia pojęcia siedziby, to jednak nawiązuje on do 

teorii siedziby rzeczywistej.1031 Poza wspomnianymi względami natury historycznej,1032  

za taką wykładnią rzeczonego przepisu przemawia również treść ust. 2 art. 17, który stanowi 

odesłanie (renvoi) do państwa utworzenia (inkorporacji) spółki, jeżeli takie rozwiązanie 

przewiduje państwo wskazane na gruncie ust. 1. Konieczność ustanowienia tego typu odesłania 

występuje jedynie przy założeniu, że podstawowym kryterium poszukiwania statutu 

personalnego spółki jest jej rzeczywista siedziba.1033 

Wyjaśnieniu pojęcia siedziby na gruncie polskiego prawa kolizyjnego nie sprzyja 

ograniczona ilość opublikowanych orzeczeń sądowych odnoszących się do tej kwestii.1034 Poza 

często powoływanym w literaturze przedwojennym orzeczeniem z 7.09.1936 r.,1035 

współcześnie za koncepcją rzeczywistej siedziby spółki wypowiedział się SN w postanowieniu 

z 12.03.2015 r.1036 Warto w tym miejscu przywołać opis stanu faktycznego sprawy, którego 

                                                 

1030 A. Wowerka podaje w tym miejscu przykład niemieckiego prawa spółek. Zob. ib., s. 635. 
1031 Por. A. Mucha, Przeniesienie siedziby polskiej spółki z o.o. za granicę (uwagi na tle pytań prejudycjalnych 

Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości), Glosa 3/2016, s. 45. 
1032 Krytycznie w tym względzie: A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, s. 347-348, nb. 16. 
1033 Istnieją jednak inne wyjaśnienia relacji art. 17. ust 1 i 2 p.p.m. Por. A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, 

s. 355-357, nb. 22-23. Wyjaśnienie to jednak trzeba uznać za motywowane głównie obroną teorii siedziby 

rejestrowej jako obowiązującej na gruncie prawa polskiego. Przyjęcie bowiem, że polski ustawodawca zakładał 

możliwość ustanowienia siedziby statutowej poza miejscem rejestracji (założenia) spółki jest zbyt daleko idące. 

Podobnie jednak do wskazanych autorów S. Sołtysiński, A. Nowicka, Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego, 

w: Prawo spółek handlowych, A. Koch, J. Napierała (red.), Warszawa 2017, s. 696. 
1034 A. Opalski, Wybrane problemy ustalania prawa właściwego dla osób prawnych w świetle nowej ustawy – 

Prawo prywatne międzynarodowe, w: Współczesne…, s. 223. 
1035 Sygnatura akt C III 1167/35, OSNC 1937, z. 9, poz. 318. Warto zaznaczyć, że z uzasadnienie wskazanego 

orzeczenie trudno uznać, jakoby SN przychylił się do koncepcji powiązania spółki z państwem, w którym 

wykonuje ona swoją działalność lub jest administrowana. W stanie faktycznym sprawy chodziło zasadniczo  

o odpowiedzialność m.in. wspólnika za zobowiązania spółki. Podstawą tej odpowiedzialności nie był jednak fakt 

pominięcia osobowości prawnej na skutek działania norm kolizyjnych, ale bezprawne działanie wspólnika (delikt). 

Rozumowanie SN w tym zakresie jest zbliżone do koncepcji przebicia zasłony korporacyjnej. W uzasadnieniu jest 

wprawdzie mowa o siedzibie jako łączniku statutu personalnego spółki, ale bez jego zdefiniowania. Przeciwnie, 

Sąd w żadnym miejscu nie badał, w jaki sposób działały spółki (głównie szwajcarskie), a jedynie odwołuje się do 

miejsca siedziby statutowej (rejestrowej). Wprawdzie w sprawie występuje, jak to określił SN, „amerykańska 

spółka”, ale gdyby stwierdził, że jest ona rządzona prawem szwajcarskim, to poczyniłby z pewnością uwagi na 

temat skuteczności umów (cesji) zawieranych przez nią zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego. 

Tego jednak nie uczynił pomimo kwestionowania przez pozwanych, na innych podstawach prawnych, 

konieczności zawiadomienia dłużnika o cesji wierzytelności i w rezultacie ważności umowy. 
1036 I CSK 452/14, OSNC 2016/C/47. Zob. M. Pazdan, Prawo Prywatne Międzynarodowe, Warszawa 2017,  

s. 144; oraz krytycznie A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, s. 351, nb. 18. 
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wyjątkowość miała istotny wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. W SR dla Warszawy-Pragi  

w Warszawie złożony została wniosek spadkobierców udziałowców spółki działającej pod 

firmą Ropieńka sp. z o.o. z siedzibą we Lwowie1037 Spółka ta została założona w 1928 r.  

i zarejestrowana przez ówczesny SO we Lwowie. Po wojnie jej majątek został 

znacjonalizowany, a sama spółka zaprzestała działalności. Zarówno sad I, jak i II instancji 

odmówił ponownego zarejestrowania spółki. Przemawiały za tym okoliczności, że siedziba 

statutowa spółki znajduje się obecnie poza granicami Polski, na co nie zezwala polskie prawo, 

a ponadto statutem personalnym spółki jest prawo ukraińskie.1038 Stanowisko to nie podzielił 

SN, który uchylił postanowienie SO w Warszawie i przekazał sprawę do ponownego 

rozpoznania.  

W swoim uzasadnieniu SN przede wszystkim krytycznie odniósł się do dokonanej 

przez sądy niższych instancji wykładni art. 17 ust. 1 p.p.m. w zgodzie z teorią siedziby 

statutowej. W jego oceni bardziej trafne na gruncie tej sprawy byłoby odwołanie się  

do koncepcji rzeczywistej siedziby rozumianej jako miejsce sprawowania funkcji przez organ 

zarządzający w rozumieniu art. 41 k.c. Przemawiał za tym głównie fakt wykonywania 

działalności przez spółkę na terenie obecnej RP. Krytycznie należy ocenić fakt, że SN nie 

przeprowadził dalszych rozważań, które uzasadniałyby taką interpretację pojęcia siedziby  

na gruncie ustawy kolizyjnej. Zamiast tego skupił się on na wskazywaniu okoliczności, które 

potwierdzałyby, że spółka pomimo zmian terytorialnych Rzeczypospolitej powinna zostać 

uznana za osobę prawną prawa polskiego. Nie sposób zatem nie zauważyć, że głównym celem 

takiej funkcjonalnej interpretacji było zachowanie ciągłości prawnej polskiej spółki założonej 

na terenie II RP.1039 W konsekwencji aktualność stanowiska SN w innych sprawach pozostaje 

wątpliwa.  

Warto dodać, że problem, który stał się przedmiotem rozstrzygnięcia przez SN, może 

się wydawać jednostkowy, a przynajmniej marginalny z punktu widzenia obecnego obrotu 

handlowego. Kwestia ta jednak wobec zachodzących również obecnie zmian terytorialnych 

                                                 

1037 Zob. M. Domagalski, Spółka, choć zarejestrowana była poza granicami obecnej Polski, może być 

reaktywowana, Rzeczpospolita 13.03.2015.  
1038 Zgodnie z art. 25 ustawy Ukrainy o międzynarodowym prawie prywatnym (polskie tłumaczenie J. Czubak, 

W. Macokina, I. Kotylarska, P. Mostowik, Ukrańskie prawo prywatne międzynarodowe, KPP 2/2008, s. 565-590). 
1039 Dokładnie to uznanie tej spółki za polską osobę prawną umożliwiało jej złożenie wniosku o wpis do rejestru 

przedsiębiorców na podstawie art. 7 ust.1 ustawa - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym z 20.08.1997 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 770). 
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państw Europy,1040 może stać się przedmiotem rozstrzygnięć również polskich sądów. Podobny 

do tego problem powstanie też po ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur 

unijnych.1041 

W obecnym stanie prawa polskiego niezwykle trudno znaleźć uniwersalne, a więc 

odmienne od tego przyjętego przez SN, podejście do problemu zmiany statutu personalnego 

spółki spowodowanego czynnikami niezależnymi od woli ekonomicznych właścicieli lub 

funkcjonariuszy danej osoby prawnej (przymusowe przeniesienie siedziby spółki1042). Już samo 

brzmienie polskiej ustawy kolizyjnej może prowadzić do różnych rozwiązań tego problemu. 

Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust 1 zd. 1 p.p.m., przeniesienie siedziby spółki do innego 

państwa skutkować ma zmianą jej statutu personalnego. Wprawdzie w literaturze podnoszone 

jest, że przepis ten ma charakter legislacyjnego superfluum w związku z brzmieniem art. 17 ust. 

1 p.p.m.,1043 to jednak wskazuje on na konieczność dokonania określonych czynności 

modyfikujących miejsce siedziby spółki spełniających przesłankę „przeniesienia”. Wynikałoby 

z tego, że sama zmiana jurysdykcji na danym obszarze nie wpływa bezpośrednio na utratę przez 

osobę prawną dotychczasowej przynależności do danego systemu prawnego. Za prowadzące 

do tego skutku uznać należałoby dopiero określone działalnie, np. wpis do nowego rejestru  

handlowego lub nawet faktyczne wykonywanie obowiązków wynikających z nowego porządku 

prawnego. Innym sposobem, w obecnym stanie prawnym, prowadzącym w szczególnych 

sytuacjach do ochrony interesów samej osoby prawnej lub jej otoczenia mogłoby być 

zastosowanie klauzuli porządku publicznego (art. 7 p.p.m.).1044 Instrument ten pozwala na 

                                                 

1040 Tytułem przykładu można podać tutaj aneksję Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 r. (chociaż w tym 

ostatnim przypadku społeczność międzynarodowa nie uznała zmiany przynależności państwowej tego regionu. 

Zob. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/68/262 – rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

dotycząca integralności terytorialnej Ukrainy i kryzysu krymskiego, uchwalona podczas 68 Sesji Zgromadzenia 

Ogólnego 27.3.2014 r. Nie zmienia to jednak faktu, że obecnie na tym obszarze jurysdykcję sprawują organy 

rosyjskie. Podobnie można podejść do problemu ewentualnej realizacji tendencji separatystycznych Katalonii 

wobec Hiszpanii. 
1041 Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku tzw. hard Brexit-u, a więc całkowitego 

zerwania wpływu prawa europejskiego na brytyjski porządek prawny, w tym brakiem możliwości powoływania 

się przez zarejestrowane tam spółki na swobody unijnego rynku. W konsekwencji spółkom inkorporowanym na 

terenie Wielkiej Brytanii, a funkcjonującym na obszarze innych krajów unijnych zagraża postawienie im zarzutu 

działania pod „niewłaściwym prawem” w krajach przyjmujących teorię siedziby rzeczywistej i pozbawienia ich 

w ten sposób osobowości prawnej. Zob. A. Wiśniewski, Uznanie zagranicznej osoby prawnej w cieniu art. 17 

nowego prawa prywatnego międzynarodowego, w: Współczesne…, s. 341; J. Armour, H. Fleischer, V. Knapp,  

M. Winner, Brexit and Corporate Citizenship, European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working 

Paper No. 340/2017, s. 22. Dokument dostępny na stronie: https://ssrn.com/abstract=2897419.  
1042 Zob. na temat tego zagadnienia w ujęciu sądów innych państw W. Klyta, Niektóre konsekwencje zmiany statutu 

w międzynarodowym prawie spółek (przymusowe przeniesienie siedziby spółki), 2015, T. 16, s. 31-43. 
1043 Zob. M. Mataczyński, Transgraniczne…, s. 34;  
1044 Zob. A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, s. 354, nb. 21. 
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odejście od wskazania prawa, gdyby prowadziło to do skutków (w tym przypadku: 

zastosowania określonego prawa obcego) sprzecznych z porządkiem publicznym Polski. Już  

z samej treści tego przepisu wynika, że jego działalnie ogranicza się tylko do zastosowania 

polskiego prawa do sytuacji, która co do zasady podlega ocenie z perspektywy obcych norm 

prawnych. Stąd mechanizm ten działa jedynie w sposób „negatywny” i dopuszcza wyłącznie 

zastąpienie rozwiązania kolizyjnego własnym regulacyjnymi.1045 Nie zawsze jednak poddanie 

spółki prawu polskiemu będzie zasadne. Ponadto ze swej istoty klauzula porządku publicznego 

ma charakter wyjątkowy i jej stosowanie ma miejsce a casu ad casum. W konsekwencji nie 

powinna ona stanowić generalnego środka pozwalającego na rozwiązanie omawianego  

tu problemu, a taka sytuacja miałaby miejsce w razie automatycznego jej wykorzystania  

w przypadku utraty przez spółkę „oparcia” w określonym porządku prawnym i pozbawienia tej 

osoby prawnej odrębnej podmiotowości. 

Przedstawione powyżej uwagi dotyczące funkcjonowania teorii siedziby rzeczywistej 

w orzecznictwie sądowym wskazują, że nie zyskała ona zbyt wielkiej popularności jako 

mechanizm ochrony krajowych kontrahentów spółek działających pod prawem obcym. 

Najdobitniej widoczne jest to w przedstawionym powyżej postanowieniu SN z 12.03.2015 r., 

gdzie rzeczona teoria funkcjonalnie posłużyła nie jako „miecz” przeciwko wykorzystaniu 

obcych form prawnych spółek, ale paradoksalnie jako „tarcza” chroniąca ciągłość istnienia 

spółki. 

3.2.3. Teoria powstania (inkorporacji) i siedziby statutowej (rejestrowej) na 

gruncie prawa polskiego 

Jak wskazuje A.W. Wiśniewski, wzrost zainteresowania teorią siedziby statutowej 

(pochodną teorii inkorporacji)1046 w Polsce związany jest z rozpoczęciem prac nad nowym 

prawem prywatnym międzynarodowym pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku.1047 Na szczególną uwagę z tego okresu zasługuje wypowiedź J. Poczobuta, który już na 

                                                 

1045 W takim przypadku mówi się o pozytywnym działaniu klauzuli. Dopuszcza się również oddziaływanie  

o charakterze negatywnym, czyli wyłączeniu prawa obcego nie towarzyszy zastąpieniu jego norm regulacjami 

państwa forum. Zob. M. Pazdan, Skutki zastosowania klauzuli porządku publicznego, w: Prawo Prywatne 

Międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, t. 20A, M. Pazdan (red.), Warszawa 2014, s. 499.  
1046 Odmiennie A. Opalski, który wskazuje na autonomiczny charakter teorii statutowej dla wyznacznia prawa 

właściwego. Zob. A. Opalski, Europejskie…, s. 98. 
1047 Zob. A.W. Wiśniewski, Statut personalny spółek kapitałowych i uznawanie spółek zagranicznych. 

Orzecznictwo Trybunału Wspólnot a reforma polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, w: Współczesne 

wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej. Ksiega pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza 

Piontka, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Kraków 2005, s. 707; A.W. Wiśniewski, W sprawie…, s. 216. Sam 

autor odpowiedział się za wskazaną teorią już na początku lat dziewięćdziesiątych. Zob. A.W. Wiśniewski, 
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gruncie art. 9 ust. 2 p.p.m. z 1965 r. odpowiedział się za koniecznością rozumienia siedziby  

w zgodzi z teorią siedziby statutowej lub jedną z „teorii mieszanych statutu personalnego”, 

czyli w istocie zastosowania w metodyczny sposób kilku teorii siedziby.1048 Wskazując na 

wady i zalety przyjmowanych rozwiązań w zakresie łącznika personalnego osoby prawnej  

w różnych porządkach prawnych, w jego ocenie, chociaż nie bez wahań, za teorią siedziby 

statutowej ma przemawiać większy poziom pewności co do ustalenia statutu personalnego 

spółki. W dalszej kolejności, jeżeli z treści aktu założycielskiego spółki nie wynika miejsce 

siedziby spółki, powinna być stosowana teoria siedziby rejestrowej, a gdy również tego miejsca 

nie uda się wskazać, teoria siedziby rzeczywistej.1049 

W kolejnych latach w literaturze przedmiotu zdecydowana większość autorów 

opowiedziała się za interpretacją polskich przepisów prawa prywatnego międzynarodowego  

w zakresie prawa personalnego osób prawnych w zgodzie z teorią siedziby statutowej.1050  

Na uwagę zasługują wypowiedzi A.W. Wiśniewskiego oraz A. Opalskiego, którzy 

zdecydowanie sprzeciwili się wykorzystaniu na gruncie reguł kolizyjnych łącznika siedziby 

rzeczywistej spółki.1051 Z racji tego, że argumentacja wskazanych autorów pokrywa się  

w znacznej mierze, celowe jest jej łączne przedstawienie. W ich ocenie teoria siedziby 

rzeczywistej w istocie zagraża bezpieczeństwu obrotu, a to z uwagi na trudności w ustaleniu 

miejsca faktycznej siedziby spółki, w tym braku ujawniania tej okoliczności w publicznym 

rejestrze i bieżącej kontroli organów rejestrowych nad spółką w tym zakresie. Ponadto 

funkcjonariusze spółki mogą w stosunkowo łatwy sposób modyfikować miejsce sprawowania 

zarządu, a w konsekwencji podejmować nawet celowe działania w kierunku utraty przez spółkę 

osobowości prawnej. Taka aktywność potencjalnie wpływa na utrudnienie kontrahentom spółki 

dochodzenie swoich roszczeń poprzez konieczność pozwania zamiast spółki jej wspólników. 

Pozbawienie osobowości prawnej spółki na skutek działania rzeczonej teorii, w ocenie 

wskazanych autorów, jest nie do pogodzenia również z prawem UE, w którym istotnie 

                                                 

Prawo…, s. 82. S. Sołtysiński z kolei opowiedział się za dopuszczeniem alternatywnego łącznika miejsca 

inkorporacji spółki w przypadku spółek utworzonych w państwach hołdujących tej teorii, tłumacząc to względami 

praktycznymi, t.j. „niepotrzebnymi konfliktami” jakie mogłoby wywołać stosowanie teorii siedziby rzeczywistej, 

np. w odniesieniu do powszechnej praktyki inkorporowania spółki w jednym ze stanów USA, a funkcjonowania 

na terenie innego stanu. Zob. S. Sołtysiński, Prawo właściwe dla spółek prawa handlowego, Rej. 7-8/2001, s. 270. 
1048 Zob. J. Poczobut, Osoby prawne w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Projekt nowelizacji ustawy, 

KPP 3/2000, s. 549, 549-551. 
1049 Ib., s. 551. 
1050 Zob. A.W. Wiśniewski, Statut personalny…, s. 733; A. Opalski, Prawo właściwe dla osób prawnych w świetle 

projektu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, w: Księga pamiątkowa 60-leciea Sądu Arbitrażowego przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 827; A. Opalski, Europejskie…, s. 105-106. 
1051 Zob. A.W. Wiśniewski, Statut personalny…, s. 717-725; A. Opalski, Europejskie…, s. 98-106. 

 



249 

ogranicza się możliwość uznania stosunku spółki za nieważny, a samo jej rozwiązanie  

powinno następować dopiero po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego (por. art.  

11-12 dyrektywy prawa spółek).1052 Istotnym elementem argumentacji A.W. Wiśniewskiego  

i A. Opalskiego jest również stwierdzenie, że nabycie osobowości prawnej przez spółkę jest 

zdarzeniem, które powinno podlegać ocenie kolizyjnoprawnej wyłącznie w chwili jego 

nastąpienia, a więc statut personalny w tym zakresie ma charakter stały. Dopiero na końcu 

swoich rozważań A. Opalski wymienia zalety teorii siedziby statutowej, do których zalicza 

przede wszystkim dogodność ustalenia statutu personalnego spółki oraz gwarancję trwałości 

tego statutu. Dodatkowo takie rozwiązanie odpowiada standardom prawa europejskiego, 

zapewniając większy stopień mobilności spółek w obszarze unijnego rynku. Nie bez znaczenia 

jest również to, że uzależnienie prawa właściwego spółki od treści jej statutu zapewnia ochronę 

prawa wspólników spółki, od których decyzji zależy zmiana treści aktów założycielskich. 

Ożywiona debata pośród przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej, jak to już 

zostało powiedziane, nie wpłynęła wyraźnie i jednoznacznie na brzmienie obecnej regulacji 

statutu personalnego osób prawnych w p.p.m. z 2011 r. Zgodzić się jednak trzeba ze 

stanowiskiem wyrażonym przez K. Oplustila, że brak określonej interwencji ustawodawcy nie 

powinien przesądzać o jego zamiarze ustalenia łącznika statutu personalnego osoby prawnej  

w zgodzie z teorią siedziby rzeczywistej.1053 Również odwołanie się w tym zakresie do 

dokumentów towarzyszących powstawaniu tej ustawy (w tym uzasadnienia) nie pozwala na 

rozstrzygnięcie tej kwestii w sposób jednoznaczny. W rezultacie, już po uchwaleniu nowego 

prawa prywatnego międzynarodowego, w szczególności K. Oplustil krytycznie odniósł się do 

stosowania teorii siedziby rzeczywistej, co w jego ocenie może wywołać istotne zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego.1054 W pierwszej kolejności autor ten podniósł,  

że wskazanie w niektórych sprawach miejsca głównego ośrodka decyzyjnego (miejsca 

prowadzenia działalności) spółki będzie w praktyce istotnie utrudnione, o ile w ogóle możliwe 

bez przyjęcia przez sąd w ostatecznym rozrachunku arbitralnych, a zatem trudnych  

do przewidzenia kryteriów oceny.1055 Również negatywnie na relacje spółki z jej otoczeniem 

                                                 

1052 Por. krytycznie wobec tego argumentu S. Sołtysińskiego i A. Nowickiej w: S. Sołtysiński, A. Nowicka, Prawo 

kolizyjne…, s. 694-95. 
1053 Zob. K. Oplustil, Łącznik…, s. 672. 
1054 Ib., s. 646-649; tak też E. Skibińska, Pojęcie siedziby spółki handlowej — wybrane zagadnienia, w: Instytucje 

prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, T. Mróz, M. Stec (red.), Warszawa 2012, s. 705. 
1055 Autor ten podaje m.in. przykład spółki, której posiedzenia zarządu odbywają się na przemian w dwóch różnych 

państwach (tzw. Doppelsitz), a także przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. Ib., s. 647. Warto 

nadmienić, że dla M. Pazdana nie stanowi to istotnego problemy i w takich sytuacjach zaleca stosowanie 
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może wpływać fakt, że w publicznych rejestrach nie są gromadzone i upubliczniane informacje 

o miejscach rzeczywistej działalności spółki lub koncentracji czynności decyzyjnych, czego 

również nie badają organy prowadzące rejestry. W rezultacie K. Oplustil uznaje, że funkcja 

ochronna teorii siedziby rzeczywistej, a więc zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim 

wchodzących w relacje ze spółką poprzez objęcie ją normami prawnymi obowiązującymi  

w państwie osiedlenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ma charakter iluzoryczny.1056 

Z kolei za stosowaniem teorii siedziby statutowej przemawiać ma łatwość i pewność  

w ustaleniu statutu personalnego spółki wynikająca z harmonizacji prawa państw członkowski 

UE w zakresie ujawniania informacji o siedzibie spółki w publicznych rejestrach handlowych 

(por. art. 4 pkt a) dyrektywy prawa spółek). Równocześnie teoria ta bardziej odpowiada 

współczesnym realiom gospodarczym i ułatwia spółkom fizyczną mobilność w obszarze 

europejskim bez obawy utraty osobowości prawnej na skutek takiej operacji. Ważnym 

argumentem za powiązaniem spółki z porządkiem prawnym, w którym mieści się siedziba 

statutowa spółki, jest zdaniem K. Oplustila obowiązek prounijnej wykładnia prawa polskiego  

i fakt, że w niektórych sytuacjach teoria siedziby rzeczywistej jest nie do pogodzenia z unijną 

swobodą przedsiębiorczości.1057 

W literaturze odnaleźć można również opinie, w których postuluje się odejście od 

teorii siedziby statutowej w pewnych szczególnych przypadkach. Do takich mieszanych teorii 

zaliczyć można tę wyrażoną przez M. Pazdana już na gruncie nowej regulacji art. 17 ust. 1 

p.p.m. Autor ten stoi na stanowisko, że ustawodawca nie porzucił całkowicie koncepcji 

siedziby rzeczywistej i powinna mieć ona zastosowanie w szczególności w odniesieniu do 

struktur fikcyjnych, gdy siedziba statutowa spółki nie ma w ogóle związku z działaniami organu 

zarządzającego.1058 

Asekuracyjna postawa ustawodawcy na gruncie nowego prawa prywatnego 

międzynarodowego powoduje, że określenie łącznika statutu osób prawnych pozostawione 

zostało w istocie praktyce orzeczniczej polskich sądów. Poza przedstawionym powyżej 

postanowieniem SN z 12.03.2015 r. oraz orzeczeniami sądów niższych instancji w tej sprawie, 

                                                 

odpowiedniego testu intensywności związku, czyli badaniu, którzy członkowie sprawujący zarząd w danym 

państwie mają największy wpływ na decyzje podejmowane przez spółkę. Zob. M. Pazdan, Prawo…, s. 144. 

Trudno jednak uznać, aby zastosowanie takiego testu w każdej sytuacji będzie możliwe, a z pewnością w wielu 

przypadkach wymagałoby prowadzenia żmudnego postępowania dowodowego w tym zakresie i to na wstępnym 

etapie każdego procesu sądowego. 
1056 Zob. K. Oplustil, Łącznik…, s. 650. 
1057 Ib., s. 646. 
1058 Zob. M. Pazdan, Prawo…, s. 144. Aprobującą w tym względzie M. Świerczyński, Łączniki…, s. 44. 
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kwestia łącznika osób prawnych na gruncie art. 17 ust. 1 p.p.m. nie była przedmiotem 

wnikliwych rozważań sądów polskich, a przynajmniej tych, które zostały opublikowane.1059 

Pewną okazję do tego stanowiła sprawa polskiej spółki Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o., która 

chciała przekształcić się w spółkę prawa luksemburskiego.1060 W dwóch sprawach1061 z jej 

udziałem sądy powszechne zasadniczo opowiedziały się, lecz bez szerszego uzasadnienia,  

za definiowaniem pojęcia siedziby zgodnie z treścią aktu założycielskiego osoby prawnej.1062 

Jedna z tych spraw na skutek złożenia skargi kasacyjnej przez spółkę została przyjęta do 

rozpoznania przez SN. W uzasadnieniu swojego postanowieniu z 22.10.2015 r. Sąd w ogóle 

nie podjął się wykładni art. 17 ust. 1 p.p.m., a z samej treści tego orzeczenia nie można 

jednoznacznie przesądzić o tym, jakie założenie przyjął SN w tym zakresie.1063 Pewne 

fragmenty uzasadnienie wskazywałyby jednak, że SN przychyla się do koncepcji siedziby 

statutowej jako łącznika statutu personalnego osoby prawnej.1064 

3.2.4. Stanowisko własne w kwestii łącznika statutu osobowego spółki 

kapitałowej 

Można uznać, że wszystkie argument dotyczące kolizyjnoprawnego dylematu 

wyznaczenia prawa właściwego dla spółek zostały w literaturze zarówno międzynarodowej, 

jak i polskiej już przedstawione. Z tego względu należy jedynie dodać, że podstawowym 

błędem zwolenników teorii siedziby rzeczywistej jest założenie o zdolności mechanizmów 

kolizyjnych do realizacji polityki gospodarczej państwa w postaci ochrony krajowych 

interesariuszy. Spółka traktowana tu jest jako jednolity podmiot, którego funkcjonowanie 

zależy od woli ustawodawcy i wynika z suwerenności państwa. Tymczasem złożoność 

struktury korporacyjnej wymaga skupienia się na konkretnych relacjach i znalezienia dla nich 

najbardziej odpowiednich mechanizmów rozwiązywania konfliktów. Reguły kolizyjne mogą 

tu okazać się jedynie problemem, jeżeli już na wstępie istnieć będzie trudność w ustaleniu jakie 

                                                 

1059 Z treści niektórych orzeczeń można jedynie snuć domysły, że ani strony, ani sam sąd rozpoznający daną sprawę 

nie przywiązują do tej kwestii większej wagi i poprzestają na odwołaniu się w tym zakresie do miejsca siedziby 

wskazanego w statucie lub rejestrze przedsiębiorców. Zob. post. z 17.05.2013 r. SA w Katowicach, I ACz 279/13, 

Legalis 1025024. 
1060 Zob. opis sprawy w rozdz. V.3.3.4. powyżej. 
1061 Sygnatury spraw przed sądem drugiej instancji – SO w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy: VIII Ga 3/14, 

VIII Ga 121/15. Orzeczenia zostały opublikowane na portalu: https://orzeczenia.ms.gov.pl.  
1062 Wgwoli ścisłości, w sprawie prowadzonej sygn. akt: VIII Ga 3/14 sąd okręgowy nie przesądził tej kwestii, 

wskazując jedynie, jakie konsekwencje będzie miało założenie, że na gruncie art. 19 ust. 1 p.p.m. siedzibą jest 

wyłącznie miejsce oznaczone w statucie spółki.  
1063 Zob. postanowienie SN z 22.10.2015 r., IV CSK 664/14, LEX nr 1962542. 
1064 Zob. A. Mucha, Przeniesienie…, s. 43-45. 
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normy mają zastosowanie dla danej korporacji. Nie trudno zauważyć, że zazwyczaj w takiej 

sytuacji dochodzić będzie jedynie do wydłużania sporu, a nie realnego rozstrzygnięcia. Teoria 

siedziby rzeczywistej jest w swej istocie anachroniczna1065 i wiąże się z protekcjonistycznym 

(merkantylistycznym) podejściem państwa do podmiotów gospodarczych, co istnienie odstaje 

od współczesnych realiów światowej ekonomii.1066 

Teoria siedziby rzeczywistej jest również osadzona błędnie na założeniu, że to miejsce 

sprawowania zarządu nad spółką determinuje to, jak spółka jest postrzegana przez uczestników 

obrotu.1067 Trudno wyjaśnić, skąd wynika tego rodzaju założenie, które chronić ma 

uczestników przed wchodzeniem w relacje prawne z podmiotami regulowanymi prawem im 

nieznanym. Niesposób odnaleźć w literaturze stosownych badań, które wskazywałyby na to,  

że kontrahenci spółek w istocie polegają na lokalizacji ich zarządu jako podstawowym 

kryterium rozpoznania prawa właściwego dla danej spółki. Intencją zwolenników teorii 

siedziby rzeczywistej jest zatem w istocie zablokowanie możliwości wyboru prawa przez 

strony stosunku spółki. W innym przypadku konieczne byłoby przyjęcie łącznika lex societatis  

w postaci „uzasadnionych oczekiwań uczestników obrotu” (koncepcja ujawnionej siedziby 

statutowej), co jednak prowadziłoby do całkowicie niepraktycznego przyjęcia obowiązku 

każdorazowego badania in casu, jakie powinny być te oczekiwania.  

Trzeba jednak zaznaczyć, że zasługą teorii rzeczywistej jest zwrócenie uwagi  

na zagrożenia związane ze spółkami formalnie zagranicznymi i zjawiskiem arbitrażu 

legislacyjnego.1068 Teoria inkorporacji lub siedziby statutowej nie rozwiązuje tej kwestii, gdyż 

nie jest to jej celem. Luka w ochronie przed nadużyciami ze strony tego rodzaju spółek 

                                                 

1065 Świadczyć o tym również może stopniowe odstępowanie od tej teorii przez państwa europejskie. Przykładem 

w ostatnim czasie może być Belgia, państwo o najdłuższym „stażu” posiadania teorii siedziby rzeczywistej  

w ramach prawa stanowionego. Intensywne prace w tym państwie nad nowym kodeksem spółek zakładają 

przyjęcie teorii statutowej na gruncie reguł kolizyjnych. Zob. Ch. Vincent, Reform of company rights to attract 

more enterprises in Belgium, 27.5.2018, The Brussels Times, http://www.brusselstimes.com/business/11450/ 

reform-of-company-rights-to-attract-more-enterprises-in-belgium.  
1066 W szczególności warto zwrócić tu uwagę na problem, jaki napotykają zwolennicy teorii siedziby rzeczywistej 

w sytuacji, w której spółka krajowa przenosi swoją siedzibę za granicę. Często unwersalny charakter tej reguły 

kolizyjnej traci na znaczeniu i przykładowo w doktrynie niemieckiej uznaje się, że akurat tego rodzaju spółka nie 

traci swojej osobowości prawnej ze względu na treść niemieckiego materialnego prawa spółek. Por. U. Thölke, 

w: Münchener Handbuch des Gesellschafstrechts, t. 6, Internationales Gesellschaftsrecht. Grenzüberschreitende 

Umwandlungen, S. Leible, J. Reichert (red.), Monachium 2013, s. 22-23. Znamienny jest tu też przykład sprawy 

holenderskiej spółkie Überseering BV (zob. rozdz. V.3.4.3. powyżej), która dopóki była spółką pozwaną 

korzystała z pełni praw występowania przed sądami niemieckimi; gdy stała się stroną powodową w innej sprawie, 

to sąd uznał ją za pozbawioną osobowości prawnej z racji pozostawania jej zarządu na terenie Niemiec.  
1067 Krytycznie w tym zakresie również: S. Rammeloo, Corporations…, s. 12. 
1068 Co wcale nie oznacza, że zastosowanie doktryny siedziby rzeczywistej skutecznie pozwala zwalczyć te 

problemy. 

 

http://www.brusselstimes.com/business/11450/%20reform-of-company-rights-to-attract-more-enterprises-in-belgium
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wypełniana jest w różny sposób,1069 np. poprzez zawężenie zakresy statutu personalnego 

spółki,1070 a więc ustalenia, że niektóre kwestie na gruncie spółki będą rozstrzygane przez inne 

statuty.1071 Taka sytuacja do pewnego stopnia ma miejsce chociażby na gruncie teorii 

dyferencjacji (niem. Differenzierungslehre).1072 G. Grasmann, autor tej koncepcji, wskazuje,  

że prawo właściwe dla stosunków prawnych związanych ze spółką powinno być rozpatrywane 

z różnych perspektyw: miejsca działania organów (lex loci actus), miejsca dokonania czynności 

(lex causae) oraz miejsca założenia spółki (lex societatis). Dopiero analiza konkretnych 

przypadków pozwalać będzie na przyjęcie konkretnego statutu (lub statutów) dla dokonania 

oceny prawnej; o wyborze natomiast decydować ma ważenie interesów spółki oraz osób 

trzecich. Przyjąć należy przy tym pewne założenia. Przykładowo, kwestia utworzenia  

i wewnętrznej struktury powinna podlegać miejscu inkorporacji spółki, a reprezentacja  

i wymogi kapitałowe – miejscu działania spółki (lex loci actus). Teoria ta poddana została 

krytyce z uwagi na problemy w jej praktycznym stosowaniu.1073 Jednak trzeba zaznaczyć, że 

w pewnych kategoriach spraw tak właśnie wygląda wyznaczanie prawa właściwego dla spółki 

i spraw powstałych na gruncie jej działalności.1074  

Inną strategią jest także ustalenie przepisów wymuszających swoje zastosowanie (ang. 

overiding mandatory provisions, fr. lois d’application immediate  lub lois de police; niem. 

Eingriffsnormen), a więc norm, które zawsze znajdą zastosowanie przed sądem krajowym 

niezależnie do miejsca założenia spółki.1075 Pozwala to na odstąpienie od rezultatów 

                                                 

1069 Zob. na konkretne przykłady wskazane w: W. Klyta, w: Prawo…, s. 238, nb. 2. 
1070 Por. krytycznie A. Wowerka, Osoby prawne…, s. 673, 675, który uważa, że takie zabiegi mogą prowadzić do 

sztucznego oddzielnie materii istotnie związanej ze spółką; w doktrynie niemieckiej zwolennikiem tego poglądu 

jest N. Horn, Deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht und die EuGH-Rechtsprechung zur 

Niederlassungsfreiheit – Inspire Art, NJW 13/2004, s. 899. 
1071 Przykładowo w prawie polskim można rozważyć, czy odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania 

spółki prywatnej (z o.o.) z art. 299 k.s.h. podlega statutowi lex societatis czy lex concursus. W tym drugim 

przypadku dyrektorzy spółki zagranicznej prowadzącej istotną działalność na terenie polski mogliby podlegać 

działaniu tej regulacji. Tak przykładowo: A. Krawczyk, Statut upadłościowy spółki a odpowiedzialność członków 

zarządu za jej zobowiązania, EPS 7/2016, s. 22-24. 
1072 Zob. G. Grasmann, System des Internationalen Gesellschaftsrechts, Berlin 1970. Konstrukcyjnie odmienna, 

ale zbliżona funkcjonalnie jest również koncepcja łączników szczególnych. 
1073 Zob. S. Rammeloo, Corporations…, s. 22. 
1074 Zob. przykładowo orzeczenie w sprawie Kornhaas, C-594/14; rozdz. V. 3.4.5. powyżej. 
1075 Idea ta ma swoje odzwierciedlenie w koncepcji „interferencji” lub „nakładania się” (Überlagerung)  

O. Sandrocka. Zob. O. Sandrock, Sitztheorie, Überlagerungstheorie und der EWG-Vertrag - Wasser, Öl und 

Feuer, RIW 1989, s. 505-513. Podobnie na gruncie „teorii priorytetu społecznego” (hol. maatschappelijke 

prioriteit). Zob. P. Vlas, Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, Leiden 1982, s. 62 i n. Teorie te 

zakładają stosowanie niektórych przepisów krajowych wobec spółek formalnie zagranicznych w celu ochrony 

uzasadnionych oczekiwań uczestników obrotu. Podobnie na gruncie prawa amerykańskiego E.R. Lattty, którego 

koncepcja odnosi się do problemu spółek pozornie zagranicznych.  Zob. E.R. Latty, Pseudo-Foreign 

Corporations, Yale L.J. 2/1955, s. 159-162. Zawiera ona test wskazania, które regulacje powinny zostać uznane 

za wymuszające swoje zastosowanie: szczególnie istotne z perspektywy ustawodawcy („vigorious legislative 
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zastosowania łącznika kolizyjnego w sprawie.1076 Jako normy, które kwalifikowane, są jak 

wymuszające swoje zastosowanie są najczęściej uznawane te dotyczące odpowiedzialności 

członków zarządu, wspólników, zakaz prowadzenia działalności przez dyrektorów oraz reguły 

reprezentacji spółki.1077 W Polsce podstawą prawną dla wprowadzania norm wymuszających 

swoje zastosowanie jest art. 8 p.p.m.1078 

Z perspektywy mobilności spółek najbardziej korzystna jest teoria siedziby statutowej 

(rejestrowej) pozwalająca wspólnikom na zmianę prawa właściwego poprzez modyfikację aktu 

założycielskiego spółki. Teoria inkorporacji oraz siedziby rzeczywistej wiążą spółkę 

odpowiednio z państwem założenia lub położenia siedziby rzeczywistej. Próba zmiany statutu 

personalnego spółki powoduje w ich przypadku rozwiązanie spółki. Tak radykalne podejście 

do kwestii mobilności spółek trudno uznać za uzasadnione mając na względzie, że nie każda 

operacja stanowiąca przejaw transgranicznej mobilności prowadzi do naruszenia interesów 

podmiotów zaangażowanych w działalność spółki.1079 M. Mataczyński, poza przepisami 

wymuszającymi swoje zastosowanie, przedstawia również możliwość wykorzystania klauzuli 

porządku publicznego (art. 7 p.p.m.) w wąsko określonych przypadkach “jaskrawego” 

naruszenia ładu konstytucyjnego RP (np. naruszenie prawa własności).1080 

Z powyższych względów celowościowych i wadliwej regulacji problematyki prawa 

właściwego dla spółek na gruncie art. 17 ust. 1 p.p.m. należy przyjąć, że ustalenie znaczenia 

siedziby spółki kapitałowej na gruncie tego przepisu powinno być zgodne z teorią siedziby 

statutowej (rejestrowej). Nie jest to jednak rozwiązanie idealne i w szczególnych sytuacjach 

spółek spoza obszaru EOG nie jest wykluczone, że organ rozstrzygający daną sprawą będzie 

zmuszony rozważyć konieczność ewentualnego skorygowania przedstawionego założenia  

w duchu teorii siedziby rzeczywistej.1081 

                                                 

intention”) dla ochrony interesariuszy i bardziej restrykcyjne w tym zakresie niż prawo państwa inkorporacji 

spółki. Zwolennikiem tej ostatniej koncepcji na gruncie europejskim jest J. Borg-Barthet, The Governing…,  

s. 157. 
1076 Zob. A. Wowerka, Osoby prawne…, s. 686, który pisze o „przełamaniu statutu personalnego przez krajowe 

normy prawnospółkowe”. 
1077 Patrząc na instytucję przepisów wymuszających swoje zastosowanie z perspektywy prawonoporównawczej 

trzeba stwierdzić, że jest ona bardzo rzadko i w wąskim zakresie wykrzystywana w państwach UE w odniesieniu 

do spółek. Zob. C. Gerner-Beuerle, F. Mucciarelli, E. Schuster, M. Siems, The Study…, s. 206-215. 
1078 Por. w polskiej doktrynie: M. Mataczyński, Kolizyjnoprawne pojęcie siedziby osoby prawnej, KPP 2/2013,  

s. 303-310. 
1079 Zob. S. Rammeloo, Corporations…, s. 17. 
1080 Zob. M. Mataczyński, Kolizyjnoprawne..., s. 301-303. 
1081 Z racji tego, że nie jest to przedmiotem niniejszego opracowania, zob. szer. na ten temat: A. Opalski,  

A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, s. 353-355, nb. 20-21, którzy przedstawiają różne narzędzia, mogace być w takiej 

sytuacji wykorzystane (np. klauzula porządku publicznego czy też instytucja przepisów wymuszających swoje 

zastosowanie). 
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3.3. Zasięg statutu personalnego spółki (problem kwalifikacji) 

Normy kolizyjne wyznaczają nie tylko prawo właściwe dla rozpatrywanego stosunku 

prawnego, ale również określają zakres tego prawa. Kwestia ta pozostaje istotna szczególnie  

w przypadku stosunków prawnych o charakterze złożonym, zarówno podmiotowo jak  

i przedmiotowo. Do takich z pewnością zaliczany jest stosunek prawny spółki kapitałowej.  

W ramach funkcjonowania tych osób prawnych tworzone są różne relacje prawne i choć 

większość z nich podlegać będzie statutowi personalnemu spółki, jak w szczególności relacje 

wewnętrzne w spółce, to zdarza się, że zaistnieją istotne względy przemawiające za poddaniem 

danej relacji innemu prawu właściwemu. Z punktu widzenia problemu mobilności spółek, 

zasięg statutu personalnego decydować będzie o skutkach określonych zmian w działalności 

spółki, w tym także może udaremniać ewentualne zamiary kierownictwa spółki w przedmiocie 

wyboru prawa stosowanego dla oceny stosunku spółki. 

Problem zasięgu statutu personalnego spółki na gruncie prawa polskiego zostało  

w istotnym względzie wyjaśniony w art. 17 ust. 3 nowego p.p.m.1082 Przepis ten zawiera 

niewyczerpującą listę1083 kwestii podlegających prawu siedziby osoby prawnej, do których 

zalicza się powstanie, istnienie i procedury restrukturyzacji spółki,1084  ustrój spółki (w tym 

określenie jej podmiotowości prawnej, stosunków wewnętrznych), reprezentację spółki1085  

i granice odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Dla porównania w Europie 

powszechnie przyjmuje się, że do statutu personalnego spółki zalicza się co najmniej takie 

kwestie jak:1086 reguły zakładania spółki, wewnętrzne relacje pomiędzy wspólnikami, 

funkcjonariuszami i samą spółką (w tym unieważnianie decyzji tych organów) oraz dobrowolne 

rozwiązanie spółki.1087 

                                                 

1082 Por. przed wejściem w życie p.p.m. z 2011 r.: B. Walaszek, M. Sośniak, Zarys prawa międzynarodowego 

prywatnego, Warszawa 1973, s. 72 i n.; W. Ludwiczak, Międzynarodowe…, s. 141; po wejściu w życie tej ustawy 

przede wszystkim: A. Wowerka, Osoby prawne…, s. 675-685. 
1083 Zob. M. Pazdan w: Prawo spółek handlowych. Tom 2. System Prawa Handlowego, S. Włodyka (red.), 

Warszawa 2012, s. 336. 
1084 Chociaż, jak trafnie zauważa M. Pazdan, samo postępowanie przed instytucjami administrującymi proces 

rejestracji podlegać będzie lex fori. M. Pazdan, w: Prawo…, s. 338. 
1085 Zob. jednak art. 18 ust. 2 p.p.m., który ma na cele ochronę osób działających w dobrej wierze w państwie 

innym niż miejsce siedziby spółki. 
1086 Zob. C. Gerner-Beuerle, F. Mucciarelli, E. Schuster, M. Siems, The Study…, s. 143.  
1087 Z tej perspektywy szczególnie interesujący pozostaje stan faktyczny sprawy Amiraike Berlin GmbH, C-497/08, 

która nie została rostrzygnięta przez TS z przyczyn formalnych (brak realnego sporu). W dużym skrócie, spółka 

pozornie zagraniczna prawa brytyjskiego została wykreślona z rejestru handlowego z powodu braku przedłożenia 

sprawozdania finansowego na czas (przymusowe rozwiązanie spółki). Zgodnie z sec. 1012 CA 2006 jej majątek 

miał przejść na rzecz Korony Brytyjskiej. Problem w sprawie stanowiła kwestia, czy skutek ten odnosi się również 

do majątku zlokalizowanego na terenie Niemiec. W komentarzu do tej sprawy J. Napierała trafnie zauważa, że 

należy odróżnić kwestie związane z przesłankami i sankcjami rozwiązania spółki, a de facto wywłaszczeniem 
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Tak szerokie ujęcie kwestii powiązanych z lex societatis w prawie polskim1088 wpisuje 

się w zasadę jedności statutu personalnego (niem. Einheitslehre).1089 Celem tego jest 

zapewnienie pewności prawnej funkcjonowania spółek i opierania rozstrzygnięć dotyczących 

istotnej części zdarzeń powstałych w związku z jej działalnością i strukturą organizacyjną na 

podstawie jednego systemu prawnego.1090 Jedność statutu personalnego ma również swoje 

uzasadnienie w zasadzie spójności kolizyjnego wskazania.1091 Dzięki szeroko ujętemu 

przedmiotowi statutu osoby prawnej jej założyciele, funkcjonariusze, a również kontrahenci 

mogą w lepszy sposób rozpoznać reguły, jakim podlegają relacje wewnętrzne i zewnętrzne 

spółki. 

Należy poddać w wątpliwość, czy art. 17 ust. 3 p.p.m. pełni tak bardzo istotną rolę  

w wyznaczaniu prawa związanego z różnymi sferami funkcjonowania spółki.1092 W wielu 

bowiem kwestiach, np. związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego (giełdowego),1093 

niezbędne okaże się poszukiwanie innego prawa właściwego niż to wynikające z siedziby 

spółki. Trzeba też dodać, że przepis ten w sposób „przyjazny” odnosi się do spółek 

zagranicznych prowadzących działalność w Polsce. Świadczy o tym chociażby fakt objęcia 

statutem lex societatis odpowiedzialności wspólników za zobowiązania osoby prawnej.1094  

                                                 

majątku. W konsekwencji rozdysponowanie położonego na terenie Niemiec majątku rozwiązanej spółki może 

odbyć się zgodnie z regulacjami niemieckimi bez naruszenia przepisów prawa unijnego w zakresie swobody 

przedsiębiorczości. Zob. J. Napierała, w: Prawo…, s. 72. 
1088 Nie oznacza jednak, że jest ono kompletne. Bez odpowiedzi pozostaje chociażby kwestia prawa właściwego 

dla grup spółek (co sugerowałoby, że każda ze spółek na gruncie polskiego p.p.m. jest traktowana jako odrębna 

jednostka); partycypacji pracowników w organach spółki (np. parytet płci); sprawozdzawczości finansowej spółki. 
1089 Zasięg statutu personalnego spółki w praktyce nie zależy od przyjętej teorii wskazania statutu personalnego 

spółki. Zob. C. Gerner-Beuerle, F. Mucciarelli, E. Schuster, M. Siems, The Study…, s. 155. Por.  A. Wowerka, 

Osoby prawne…, s. 673, które zdaje się sugerować, że teoria siedziby i powstania determinuje szerokie określenie 

zakresu przedmiotowego lex societatis.  
1090 Ib., s. 674. 
1091 Zob. L. Hübner, Eine Rom-VO..., s. 156. 
1092 Patrząc z perspektywy innych państw UE, zaledwie połowa z nich posiada wyraźne regulacje dotyczące 

zakresu przedmiotowego statutu personalnego spółki. Zob. C. Gerner-Beuerle, F. Mucciarelli, E. Schuster,  

M. Siems, The Study…, s. 144-150. 
1093 Zob. rozważania na temat odpowiedzialności za naruszenie obowiązków nabywców znacnych pakietów akcji: 

M. Mataczyński, Cywilnoprawne naruszenie obowiązków nabywców zncznych pakietów akcji spółek publicznych, 

Warszawa 2011, s. 311-344. 
1094 Interesujące pozostaje pominięcie w ramach art. 17 ust. 3 p.p.m. odpowiedzialności członków organów spółki 

(ewentualnie za taki można uznać pkt 9 tego przepisu, który jednak odwołuje się do materii reprezentacji, a nie 

ogólnej działalności członków organów spółki). Kwestie tą trudno jednoznacznie rostrzygnąć, gdyż lista zawarta 

w tym przepisie nie jest wyczerpująca. Zatem można twierdzić, że również mieszczą się w jej ramach reguły 

przedmiotowej odpowiedzialności. Podobnie A. Wowerka, Prawo…, s. 41-42. Por. orzecznie niemieckiego sądu 

OLG Rostock, GmbHR 2010, 1349, w którym sąd stwierdził odpowiedzialność dyrektora spółki w związku ze 

stworzeniem błędnego przekonania o nieograniczonej odpowiedzialności podmiotu reprezentowanego (analogia 

do § 179 BGB – odpowiedzialność rzekomego pełnomocnika – falsus procurator – za działanie bez umocowania); 

zob. też podobną sprawę przywołaną w: J. Napierała, w: Prawo.., s. 71. 
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W rezultacie ekonomiczni właściciele spółki mogą uniknąć tego rodzaju odpowiedzialności 

poprzez założenie spółki pod „banderą” państwa liberalnie podchodzącego do tego rodzaju 

kwestii istotnych z punktu widzenia ochrony krajowych interesariuszy spółki.  

3.4. Szczególna kwestia prawa właściwego dla transgranicznych restrukturyzacji 

spółek  

Zasadniczo do kwestii transgranicznych restrukturyzacji w prawie polskim odnosi się 

art. 19 p.p.m. W pierwszej części dotyka on kwestii transgranicznego przeniesienia siedziby 

spółki, a w drugiej – transgranicznej fuzji spółek.  

Artykuł 19 ust. 1 p.p.m. stanowi zasadniczo, że przeniesienie siedziby spółki prowadzi 

do zmiany statutu personalnego, czemu towarzyszy zachowanie osobowości prawnej tej spółki, 

o ile przewidują to przepisy każdego z zainteresowanych państw lub zdarzenie to ma miejsce 

w ramach EOG. Podejmowane w literaturze przedmiotu próby wyjaśnienia pojęcia siedziby na 

gruncie tego przepisu nie doprowadziły do jednoznacznych wniosków, poza postulatem 

konieczności zmiany treści tego artykułu.1095 Trzy zdania zawarte w tym przepisie w istocie 

mają na celu realizacje stanowiska TS w sprawach mobilności spółek wyrażonego na gruncie 

kilku orzeczeń, co już powoduje, że rozważanie tego artykułu jako spójnej całości byłoby 

błędem. Omawiany tu artykuł miał zapewniać na gruncie kolizyjnym, po pierwsze, 

wykonywanie uprawnienia do przeniesienia siedziby spółki wraz ze zmianą statutu 

personalnego i bez obowiązku przeprowadzenia likwidacji i rozwiązania spółki.1096 Po drugie, 

stanowić, że przeniesienie siedziby rzeczywistej spółki nie prowadzi do jej rozwiązania, jeżeli 

nie przewiduje tego państwo utworzenia tej spółki.1097 Dla spełnienia tego drugiego wystarczy 

przyjąć jednak na gruncie art. 17 ust. 1 p.p.m., że odwołuje się on do teorii siedziby statutowej 

(rejestrowej), a dla pierwszego niezbędne jest przyjęcie odpowiednich regulacji prawa 

materialnego w zakresie procedury przeniesienia siedziby. Stąd treść art. 19 ust. 1 p.p.m. jest 

w dużej mierze pozbawione normatywnego sensu. Z jednej strony przepis ten nie spełnia 

założonego celu, a z drugiej – nie realizuje w pełni wymogów prawa unijnego.  

Jeżeli chodzi o art. 19 ust. 2 p.p.m., to dotyka ona kolizyjnoprawnej problematyki 

procedury połączeń transgranicznych. Zgodnie z jego treścią połączenie spółek założonych  

w różnych państwach wymaga dopełnienia wymagań określonych w prawie tych państw. 

                                                 

1095 Zob. A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, s. 371-379, nb. 2-8; M. Mataczyński, Transgraniczne…,  

s. 33-34. 
1096 Zob. przede wszystkim sprawę Cartesio, C-210/06, rozdz. V.3.2.2. powyżej. 
1097 Zob. przede wszystkim sprawę Überseering, C-208/00, rozdz. V.3.4.3. powyżej. 
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Przepis ten nawiązuje generalnie do teorii kombinacji (niem. Kombinationslehre) względnie 

zjednoczenia (niem. Vereinigungslehre), które zakładają stosowanie dwóch lub więcej 

porządków prawnych dla określenia procedury transgranicznej reorganizacji spółki.1098  

Nie wyjaśnia on jednak, czy łączne stosowanie powinno mieć charakter kumulatywny,  

czy też dystrybutywny.1099 Z tych względów należy zgodzić się z opinią A. Opalskiego  

i A.W. Wiśniewskiego, że art. 19 ust. 2 p.p.m. będzie miał dla praktyki fuzji transgranicznych 

marginalne znaczenie.1100 

3.5. Uwagi końcowe  

Rozpatrywanie przynależności spółki do konkretnego systemy prawnego za pomocą 

narzędzi kolizyjnych tylko do pewnego stopnia upraszcza rozeznanie się w prawach  

i obowiązkach istniejących na gruncie stosunku spółki i przynajmniej części relacji 

zewnętrznych wobec samej spółki. Wykorzystanie instrumentarium prawa prywatnego 

międzynarodowego nie jest tu jednak ani konieczne, ani wystarczające. W istocie stanowi 

często użyteczny sposób realizacji założonej polityki społecznej i wywodzi się ono z przyjęcia, 

że spółka jest tworem prawa krajowego i stanowi w swojej istocie twór jednolity. Założenia te, 

jak już to wielokrotnie zostało podniesione w tym opracowaniu nie sposób uznać za trafne. 

Tym niemniej, z praktycznego punktu widzenia nie wnosi ono wiele do objaśnienia i przede 

wszystkim rozwiązania praktycznych problemów pojawiających się na gruncie spółek. 

Wyznacznikiem prawa właściwego dla spółek kapitałowych jest miejsce zarejestrowania tej 

spółki, co udowadniane jest odpowiednim wypisem z rejestru.1101 Część relacji na gruncie 

spółki, i to bez regulacji takich jak art. 17 ust. 3 p.p.m., można bez większych wątpliwości 

uznać za regulowane tym samym prawem co miejsce jej założenia, a co uzasadnione jest 

zapewnieniem bezpieczeństwa i pewności obrotu.1102 Dopiero pojawienie się istotnych 

względów interesu publicznego lub indywidualnego powoduje potrzebę głębszego 

zastanowienia się nad tym, prawo (konkretne przepisy) którego państwa znajdzie zastosowanie 

w danej sprawie. 

                                                 

1098 Zob. A. Wowerka, Osoby prawne…, s. 701. 
1099 Zob. A. Opalski, A.W. Wiśniewski w: Prawo…, s. 391, nb. 22; odmiennie M. Mataczyński, Transgraniczne…, 

s.  36-37, dla którego z przepisów wynika obowiązek kumulatywnego zastosowania przepisów. 
1100 Zob. A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Prawo…, s. 392, nb. 22. 
1101 Na brak potrzeby wyznaczania prawa właściwego dla spółki przynajmniej w zakresie jej istnienia (osobowości 

prawnej) wskazuje koncepcja materialnoprawnego uznania („spółka jest gotowym produktem prawnym 

jurysdykcji, do której zwrócili się jej założyciele”) ferowana w polskiej doktrynie przede wszystkim przez  

A.W. Wiśniewskiego i A. Opalskiego. Por. A. Opalski, A.W. Wiśniewski w: Prawo…, s. 361-363, nb. 31-32. 
1102 Zob. A.W. Wiśniewski, Statut personalny…, s. 714. 
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Celem tych uwag nie jest całkowite zaprzeczenie roli, jaką może spełniać prawo 

prywatne międzynarodowe w ramach mobilności spółek, lecz poddanie w wątpliwość 

wprowadzania bardzo skomplikowanej „architektury” pojęciowej obok (lub ponad) 

problemami, które rozwiązywane są na gruncie indywidualnych przypadków. W tym 

kontekście reguły kolizyjne są rodzajem standardu minimalnego, który przeciwdziała 

ewentualnym sporom nad kwestiami fundamentalnymi. Stąd też nie powinno ich się używać 

do bardziej złożonych zagadnień, które wymagają zazwyczaj większej elastyczności.1103 

Wprowadzanie koncepcji apriorycznych, takich jak wspomniane teoria jedności statutu lub 

teoria zjednoczenia, nie służy poszukiwaniu rozwiązań optymalnych, a wręcz dostarcza 

powodów dla prowadzenia dodatkowych i często zbędnych dyskusji. 

Przechodząc z tych ogólnych uwag do oceny polskich regulacji kolizyjnych  

z perspektywy mobilności spółek, trzeba stwierdzić, że nie są one ani nadmiernie szkodliwe, 

ani pomocne. Potwierdzają one wręcz powyższą tezę o braku konieczności odwoływania się 

do rozwiązań kolizyjnych dla objaśnienia i rozwoju transgranicznej mobilności spółek.  

Zarówno art. 17, 18, jak i art. 19 p.p.m. pozostawiają wiele kwestii do ustalenia i interpretacji 

przez orzecznictwo i doktrynę prawniczą (co właściwie mogłoby się odbyć bez udziału tych 

przepisów). Trudno też odnaleźć myśl przewodnią, jaka stała za tymi przepisami. Nie jest 

wiadome, czy była to chęć liberalnego podejścia do międzynarodowego prawa spółek (por. art. 

17 ust. 3 pkt 8 p.p.m.), czy stała za tym potrzeba ochrony polskich interesariuszy (por. art. 18 

ust. 2 p.p.m.; oraz w istocie niedookreśloność art. 17 ust. 1 p.p.m.). Z tego wzglądu polskie 

regulacje trzeba przede wszystkim ocenić jako niezupełnie przemyślane i w ograniczonym 

stopniu przydatne dla dyskusji nad mobilnością spółek.   

                                                 

1103 Na marginesie można dodać, że „rozproszenie” sposobów ochrony przed nadużyciami utrudnia wykładnię 

norm prawnych, które wynikają w takim przypadku z przepisów umieszczonych w różnych aktach normatywnych. 

Ryzyko błędów z tym związanych potęgowane jest częściowe przez system edukacji prawniczej, którą można 

określić jako „blokową” i opartą często na specjalizacji w określonych dziedzinach (gałęziach) prawa. Mówiąc 

inaczej, sędzia lub inny organ w danej sprawie może mieć znakomitą wiedzę na temat prawa spółek, a ograniczoną 

w zakresie reguł kolizyjnych i ich stosowania.  
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Rozdział VII 

 

Transgraniczne operacje reorganizacyjne w polskim prawie 

 

 

1. Transgraniczne łączenie spółek w prawie polskim 

1.1. Lokalizacja przepisów o transgranicznych połączeniach w k.s.h.  

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej 

zostało wprowadzone do prawa polskiego na skutek nowelizacji kodeksu spółek handlowych, 

która weszła w życie 20.6.2008 r.1104 Regulacje przewidziane w rozdziale 21 stanowią legi 

speciali wobec ogólnych unormowań łączeń zawartych w rozdziale 2 odnoszącym się do 

połączeń spółek kapitałowych podlegających prawu polskiemu.1105 Zgodnie z art. 5161 k.s.h. 

przepisy o łączeniu spółek kapitałowych są stosowane w razie braku odmiennych postanowień 

w przepisach art. 5161 – 51618 k.s.h. Przepis ten ma za zadanie przeciwdziałanie ewentualnym 

wątpliwościom, czy normy dotyczące krajowych łączeń spółek kapitałowych stanowią normy 

ogólne wobec łączeń transgranicznych, a w konsekwencji – czy znajdują one zastosowanie to 

procedury transgranicznej.1106 Trafnie jednocześnie wskazuje A. Opalski, że przepisy rozdziału 

1 Działu I Tytułu IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek znajdują zastosowanie do 

wszystkich łączeń jako przepisy ogólne.1107 

                                                 

1104 Ustawa z 25.04.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 86, poz. 524. Uzasadnienie 

do projektu ustawy z 8.11.2007 r., Sejm VI Kadencji, druk nr 68. Uregulowanie kwestii transgranicznego łączenia 

w k.s.h. zostało poddane krytyce w literaturze przez A. Szumańskiego, z którą nie zgodził się A. Opalski. Zob.  

A. Szumański, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. IV, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański,  

J. Szwaja (red.), Warszawa 2009, s. 182; oraz w odpowiedzi: A. Opalski, W sprawie…, s. 12-16. Zob. też  

K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 277. 
1105 Szer. na temat umiejscowienia regulacji transgranicznych łączeń bezpośrednio po łączeniach krajowych zob. 

K. Oplustil, Zmiany…, s. 44-51, który polemizuje z krytyką A. Szumańskiego w przedmiocie zamieszczenia 

przepisów o transgranicznych łączeniach w kodeksie spółek handlowych. 
1106 Takie wątpliwości pojawiłyby się w szczególności przy formalnym podejściu do zasady lex specialis derogat 

legi generali), zgodnie z którym zakresy zastosowania norm powinny pozostawać w relacji równoważności. 

Tymczasem regulacje łączeń krajowych i transgranicznych różnią się w stosunku do siebie właśnie 

występowaniem elementu transgranicznego. J. Wróblewski, Lex generalis a lex specialis, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Łódzkiego 28/1963, , s. 5–6. 
1107 Zob. A. Opalski, W sprawie …, s. 12. Na stosowanie tych przepisów wskazuje paradoksalnie również  

art. 51610 § 4 in fine k.s.h., który wyłącza stosowanie w przypadku transgranicznych łączeń mechanizmów ochrony 

wierzycieli stosowanych w łączeniach krajowych (art. 495 i 496 k.s.h.). Przepis ten byłby zbędny, gdyby przepisy 

Rozdziału 1 nie miałoby w ogóle zastosowania. Por. A. Witosz, Ochrona wierzycieli w transgranicznym łączeniwu 

się spółek, PS 11/2008, s. 2, który sugeruje, że art. 5161 k.s.h. wyłącza stosowanie rozdziału 1 do łączenia 

transgranicznego. 
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1.2. Ogólne założenia transgranicznych połączeń spółek w prawie polskim 

Transgraniczne połączenia polskich spółek kapitałowych są dopuszczalne jedynie  

ze spółkami określonymi obecnie w załączniku nr II dyrektywy prawa spółek (por. art. 491 § 

11 k.s.h.). Są to spółki założone w państwach EOG i mające charakter zbliżony do polskich 

spółek akcyjnych, z o.o. oraz komandytowo-akcyjnych.1108 W rezultacie połączenie na gruncie 

kodeksu spółek handlowych z chociażby spółką założoną pod prawem rosyjskim będzie 

niedopuszczalne. Również zdolności łączeniowej nie ma spółka (zarówno polska, jak  

i zagraniczna) w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółka w upadłości (art. 491 

§ 3 k.s.h.). 

Połączenie może odbywać się poprzez przejęcie spółki lub spółek przejmowanych 

albo poprzez zawiązanie nowej spółki (art. 492 § 1 k.s.h.). Polski ustawodawca nie dopuszcza 

przy tym możliwości połączenia, którego skutkiem byłoby wydanie wspólników spółki 

przejmowanej udziałów w inne spółce niż spółka przejmująca (ang. triangle merger).1109 

Ponadto połączenie nie może odbywać się poprzez spłatę wspólników spółki przejmowanej 

(niem. Verschmelzung gegen Geld), a więc bez wydawania im udziałów.1110 W tym ostatnim 

przypadku dopuszczalne jest jedynie dokonanie dopłat do przyznanych udziałów w wysokości 

maksymalnej 10% wartości bilansowej (lub w braku takiej – wartości księgowej) przyznanych 

udziałów w spółce przejmującej lub 10% kapitału zakładowego spółki nowo zawiązanej  

(art. 492 § 2 k.s.h.). Ogólnym założeniem wprowadzenia instytucji dopłat jest umożliwienie 

wykonania połączenia w razie, gdy parytet wymiany udziałów w spółkach przejmowanych  

lub łączących się na udziały w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej powodowałby 

konieczność wydania ułamkowych wartości udziałów.1111 Z kolei ustalenie maksymalnej 

wysokości dopłat zdeterminowane jest potrzebą ochrony majątku spółki stanowiącej rezultat 

połączenia oraz samych wspólników przed ich „wyciśnięciem” z inwestycji.1112 Wydaje się 

jednak, że zakaz (instrument ex ante) przekroczenia przedmiotowego limitu jest zbyt 

restrykcyjny, zwłaszcza gdy wspólnicy wyraziliby zgodę na wyjście ze spółki.1113 Możliwość 

przeprowadzenia takiego połączenia mogłaby być szczególna ważna dla transakcji przejęcia 

                                                 

1108 Zob. szer. K. Oplustil, w: Kodeks…, s. 1128-1130, nb. 15-22. 
1109 Por. art. 2:333a holenderskiego prawa cywilnego, który umożliwia tego rodzaju połączenia. 
1110 Możliwośc ta przewidziana jest w prawie duńskim, gdzie nie jest przewidziany limit dokonywanych wypłat 

na rzecz wspólników spółki przejmowanej. Warto jednak dodać, że możliwe to jest m.in. dzięki przeniesieniu 

ochrony wierzycieli spółki na biegłego, który ocenia także wpływ połączenia na sytuację finansową spółki. Zob. 

P.K. Anderson, E.J.B. Sørensen, The Danish…, s. 246. 
1111 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, s. 1133, nb. 4. 
1112 Zob. A. Szumański, w: Kodeks…, s. 234, nb. 42. 
1113 Por. A. Opalski, Europejskie…, s. 417-19; odmiennie i aprobująco wobec istnienia tego ograniczenia  

z perspektywy ochrony interesów wierzycieli: K. Fliszkiewicz, Ochrona…, s. 54. 
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względnie niewielkich spółek. Ochrona majątku spółki przejmującej mogłaby w takiej sytuacji 

być realizowana poprzez inne środki. Przykładowo można tu wymienić obowiązek złożenia 

oświadczenia przez członków zarządu o zdolności spółki do spłaty niektórych wspólników bez 

istotnego pogorszenia sytuacji finansowej spółki lub nawet wprowadzenie odpowiedzialności 

wspólników w razie niewypłacalności spółki na skutek dokonania dopłat.  

1.3. Faza informacyjna łączenia transgranicznego 

1.3.1. Plan połączenia 

Transakcja łączenia spółek stanowi zbiór czynności, których wykonanie jest 

niezbędne dla jej ekonomicznej i prawnej skuteczności. W świetle przepisów k.s.h. pierwszą 

czynnością relewantną dla skuteczności transgranicznego łączenia jest sporządzenie  

odpowiedniego dokumentu – planu.1114 Artykuł 5163 k.s.h. zawiera katalog informacji, które 

powinny znaleźć się w takim planie. Równocześnie warunki sporządzenia planu uzupełnia art. 

498 k.s.h., zgodnie z którym powinien być on sporządzony w formie pisemnej. Niemniej  

z uwagi na transgraniczny charakter łączenie i konieczność zastosowanie co najmniej dwóch 

porządków prawnych niezbędne stanie się w tym przypadku spełnienie formy „surowszej”,  

a więc takiej która wymaga spełnienia dalej idących wymogów. W literaturze w zakresie formy 

dokumentu powołuje się przykład niemieckich regulacji, które nakazują sporządzenie planu 

przed notariuszem.1115 Chociaż prawo polskie nie przewiduje tego wprost, to jednak z art. 122 

dyrektywy prawa spółek nie wynika wyłącznie norma o charakterze materialno-prawny,  

ale również norma kolizyjna nakazująca kumulatywne zastosowanie przepisów porządków 

prawnych związanych ze spółkami biorącymi udział w połączeniu. Konieczność 

kumulatywnego zastosowania norm ma zresztą szerszy charakter i uwzględnia też takie 

kwestie, jak moment sporządzenia i ogłoszenia planu.1116 W rezultacie art. 498 k.s.h. znajdzie 

tylko wtedy zastosowanie, gdy przepisy innych państw członkowskich nie wprowadzają 

wymogów dalej idących.1117  

                                                 

1114 W piśmiennictwie wyróżnia się również fazę czynności przygotowawczych połączenia (np. audyt finansowy 

i prawny – due diligence), która poprzedza zdarzenia unormowane w k.s.h. Zob. P. Błaszczyk, Odpowiedzialność 

cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia się, podziału i przekształcania, Warszawa 

2011, s. 15. 
1115 Zob. art. 122c ust. 4 UmwG. K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 288. 
1116 Por. K. Oplustil w: Kodeks…, s. 1239. 
1117 Por. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcenia spółek. 

Przepisy karne. Komentarz. Art. 491-633, A. Opalski (red.), Warszawa 2016, s. 386 i n., nb. 2., który stwierdza, 

że polski sąd rejestrowy nie może odmówić wydanie zaświadczenia z uwagi na niesporządzenie planu w formie 

bardziej rygorystycznej niż pisemna, co ma wynikać z faktu, że polski sąd rejestrowy bada wyłącznie wymogi 

określone w prawie krajowym (art. 51612 k.s.h.). Pogląd ten jednak pomija kwestie rozróżnienia jurysdykcji 
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Przechodząc do standardu zawartości planu połączenia transgranicznego należy 

zwrócić uwagę na następujące kwestie.1118 Po pierwsze, celowe w tym przypadku staje się 

wierne odwzorowanie postanowień dyrektywy,1119 gdyż pozwala to na zmniejszenie ryzyka 

powstania rozbieżności pomiędzy przepisami innych państw członkowskich. Podobnie zatem 

jak przepisy prawa unijnego, również regulacje polskie skupiają się na wskazaniu minimum 

informacji,1120 które dotyczą warunków połączenia (podmioty biorące udział, projekt statutu 

lub umowy spółki pozostałej lub nowoutworzonej po połączeniu), skutków, jakie nieść za sobą 

będzie fuzja spółek dla uprawnień akcjonariuszy (przede wszystkim stosunek wymiany akcji 

lub innych papierów wartościowych, data wykonania prawa do zysku po połączeniu), zasad 

kontynuacji prowadzenia ksiąg rachunkowych po połączeniu (bilansowy dzień połączenia), 

uprawnień akcjonariuszy i wierzycieli spółek, sytuacji pracowników spółki w zakresie 

uprawnień oraz prognozowanych zmian w  zatrudnieniu, a także ewentualnych korzyści 

przyznanych biegłemu lub członkom organów łączących się spółek. Celem planu połączenia 

transgranicznego jest przybliżenie uwarunkowań („schemat techniczno-organizacyjny”)1121  

i niektórych skutków tej operacji. Dokument ten podlega ogłoszeniu w terminie odpowiednim 

(miesiąca) na zapoznanie się przez wspólników (art. 5164 § 1 k.s.h.), a także stanowi przedmiot 

oceny biegłego (art. 5166 § 1 k.s.h.). 

Z funkcją informacyjną planu wiążę się kwestia języka w jakim powinien on zostać 

sporządzony.1122 Z racji tego, że treść planu w istotnej mierze adresowana jest do wspólników 

i interesariuszy spółki wymóg sformułowania planu w języku polskim dla spółki polskiej 

uczestniczącej w fuzji zdaje się mieć charakter bezwzględny.1123 W istocie chronione jest tu 

zaufanie uczestników obrotu, którzy racjonalnie mogą się spodziewać, że wszelkie informacje, 

                                                 

organów państw członkowskich od stosowania przez nie norm prawa krajowego, w tym własnych przepisów 

kolizyjnych. 
1118 Na temat jakości przekazu informacji w planie połączenia z powołaniem się na doktrynę i orzecznictwo 

niemieckie, zob. K. Oplustil, Zaskarżenie uchwały o połączeniu z powodu naruszenia przepisów proceduralnych 

związanych z ustaleniem i weryfi kacją parytetu wymiany akcji, Glosa 3/2014, s. 48.  
1119 Zob. K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 286. 
1120 Pozwala to organom sporządzającym plan połączenia na dodanie dodatkowych informacji, które w ich ocenie 

są istotne dla podjęcia decyzji w przedmiocie swoich uprawnień związanych z połączeniem. Zob. K. Oplustil,  

M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 287. Praktyka obrotu pokazuje jednak, że zdecydowana większość planów 

połączenia stara się odwzorować układ zawarty w art. 5163 k.s.h. Stosunkowo często jednak pojawiają się tam 

ogólne informacje dotyczące przyczyn i uzasadnienia przeprowadzenia danej transakcji. 
1121 Zob. An. Witosz, Al. Witosz, Łączenie się spółek w: System Prawa Prywatnego. Tom 17B. Prawo spółek 

kapitałowych, S. Sołtysiński (red.), Warszawa 2016, s. 1101. 
1122 Kwestia sporządzenia planu w odpowiednich wersjach językowej pozostaje jednym z istotnych kosztów  

i barier połączeń transgranicznych. Zob. J. Schmidt, Cross-border…, s. 24. 
1123 Zob. K. Oplustil w: Kodeks…, s. 1240, nb. 2. 
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które są wymagane przez prawo zostaną udzielone im w języku urzędowym państwa, w którym 

znajduje się siedziba spółki. Wydaje się jednak, że sformułowanie planu w języku państwa 

pochodzenia spółki nie oznacza, że musi mieć ono charakter pierwotny. Za dopuszczalne 

należy uznać sporządzenie planu w jednym języku,1124 a następnie jego przetłumaczenie na 

inne języki.1125, 1126 Rozwiązanie to sprzyja wręcz uniknięciu powstania rozbieżności, które 

mogłoby powstać w razie niezależnego sporządzania odpowiednich dokumentów.1127 

Równocześnie członkowie organów zarządzających spółką powinni zadbać, aby dane 

liczbowe1128 zostały zawarte w taki sposób, aby ich porównanie niezależnie od wersji 

językowej nie stanowiło większego problemu.1129 Każda z wersji językowej ma takie same 

znaczenie prawne i przyznanie jednej z nich charakteru rozstrzygającego uznane powinno 

zostać co do zasady za niewiążące.1130 Za wyjątek od tej reguły trzeba uznać jedynie sytuację, 

w której sprzeczności nie dadzą się pogodzić, a więc interpretacja tekstu planu nie dała 

rezultatu, który jest najbardziej zbliżony do tego, co zostało wyrażone w każdej z wersji 

językowej. Uprzednie przyznanie prymatu jednej z wersji pozwoli na wyjście z tego impasu 

przy założeniu, że rozbieżności dotyczą kwestii drugorzędnych. Różnice o istotnym 

charakterze, jak te dotyczące stosunku wymiany akcji, prowadzić będą do uruchomienia 

                                                 

1124 W tym również języku urzędowym innym niż te obowiązujące w państwach członkowskich, gdzie siedziby 

mają poszczególne spółki uczestniczące w łączeniu, np. angielskim jako lingua franca biznesu. Zob. K. Oplustil, 

M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 289. 
1125 W praktyce taka sytuacja miała miejsce przykładowo w ramach połączenia transgranicznego czeskiej spółki 

Kofola ČeskoSlovensko a.s. z udziałem polskiej Kofola S.A. Przykład ten jest interesujące też z tego względu, że 

oryginalnie plan połączenia został sporządzony w języku angielskim (pkt 16.5 planu połączenia z 18.4.2016 r.)  

i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Zob. plan połączenia na stronie: 

http://www.kofola.pl/data/upload/KOFOLA_-_CBM_Project_tlum_PL_18.4.2016.PDF. W polskiej praktyce  

w wielu pozostałych przypadkach plan połączenia sporządzony jest od razu w wersji wielojęzycznej.  
1126 Kwestie tego, kto miałby być tłumaczem należy do dyrektorów spółek. W praktyce zlecenie tego tłumaczowi 

przysięgłemu uznać należy za wskazane, ale nie zawsze wystarczające. Pewne nazwy mogą bowiem nie mieć 

odpowiedników w danym języku. W takiej sytuacji w planie połączenia powinny znaleźć się odpowiednie 

objaśnienia. Celem planu jest bowiem podjęcie przez wspólników świadomej decyzji.  
1127 W praktyce także pozwala to na obniżenie kosztów połączenia, gdyż przedstawienie sądowi rejestrowemu 

uwierzytelnionego tłumaczenie pozostałych wersji językowych jest niezbędne dla wykazanie sporządzenia 

wspólnego planu połączenia. Zob. K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 289. Wydaje się jednak, że 

wystarczające dla wykazanie tego jest również doręczenie jednej wersji pierwotnej i wszystkich 

uwierzytelnionych tłumaczeń na pozostałe języki, bo już na tej podstawie można stwierdzić, że wszystkie wersje 

językowe są tożsame znaczeniowo.  
1128 Np. określenie spółek biorących udział w łączeniu, stosunek wymiany udziałów, wskazanie odpowiednich 

terminów. 
1129 Tak się dzieje w razie sformułowania dokumentu wielojęzycznego, gdzie poszczególne wersje językowe 

zamieszczone są w stojących obok siebie kolumnach.  
1130 Tak słusznie z powołaniem się na konieczność ochrony zaufania krajowych interesariuszy K. Oplustil,  

w: Kodeks…, s. 1240, nb. 2. Z równoważnego charakteru wersji planów połączenia wynika również, że nie ma 

znaczenia to, czy rozbieżności wynikają tylko na gruncie jednej z wersji językowej planu, czy też każda z wersji 

jest odmienna. 

 

http://www.kofola.pl/data/upload/KOFOLA_-_CBM_Project_tlum_PL_18.4.2016.PDF
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odpowiednich środków, czyli stosownej decyzji organu rejestrowego (brak wydania 

zaświadczenia o legalności połączenia) lub na późniejszym etapie, roszczeń ze strony 

podmiotów, których interesy zostały naruszone (roszczenia kompensacyjne). 

Na gruncie polskiej praktyki transgranicznych fuzji1131 trzeba przyznać, że plany 

połączeń są sporządzane w wielu przypadkach z dużą starannością. Dotyczy to w szczególności 

informacji o spółkach uczestniczących w połączeniu i ich wzajemnych relacji. Wynikać to 

może z faktu, że praktycznie wszystkie połączenia mają charakter holdingowy, a większość  

z nich jest przeprowadzana w trybie uproszczonym. Dokładne opisanie służy wykazaniu, że 

postępowanie może zostać przeprowadzone w tym trybie, a więc bez konieczności ochrony 

interesów akcjonariuszy mniejszościowych lub powoływania osoby biegłego. Większe 

wątpliwości wzbudzają zdawkowe informacje o skutkach połączenia na stan zatrudnienia oraz 

opinie zarządu spółki dotyczące wpływu fuzji na sytuacje wierzycieli oraz wspólników. 

Praktycznie nie zdarza się, przynajmniej tak wynika z treści planów połączeń, aby fuzja spółek 

wywoływały jakiekolwiek negatywne skutki dla interesariuszy. Nie zdarza się również,  

aby spółki przyznawały jakiekolwiek szczególne korzyści członkom organów zarządzających 

lub biegłym, co wydaje się wynikać z realiów polskiego modelu ładu korporacyjnego  

i związanej z tym dominującej roli wspólnika większościowego w spółkach.  

1.3.2. Sprawozdanie zarządu 

Kolejnym dokumentem, którego sporządzenie jest niezbędne dla przeprowadzenia 

połączenia, jest pisemne sprawozdanie zarządu (art. 5165 § 1 k.s.h.). Składa się ono z informacji 

dotyczących podstaw prawnych i ekonomicznych połączenia, skutków jakie ta operacja może 

przynieść dla wspólników, wierzycieli oraz pracowników,1132 stosunku wymiany akcji lub 

innych papierów wartościowych oraz informacji na temat szczególnych trudności, jakie 

powstały w związku z wyceną akcji łączących się spółek (art. 5165 § 2 k.s.h.). Dodatkowo do 

sprawozdania zarząd powinien dołączyć opinię przedstawicieli pracowników, o ile zostanie ona 

dostarczona w odpowiednim czasie, a więc takim, który umożliwia zapoznanie się z nią przez 

zarząd.1133  

                                                 

1131 Wnioski tu formułowane są na podstawie analizy 92 przypadków transgranicznych połączeń z udziałem 

polskich spółek w okresie od 2009 r. do czerwca 2018 r. Zob. szer. rozdz. IV.3.2. 
1132 Element ten jest charakterystyczny dla łączeń transgranicznych i nie został wyróżniony w ramach katalogu 

informacji sprawozdania zarządu przy łączeniach krajowych (por. art. 501 § 1 k.s.h.). 
1133 Zob. K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 291. Krytycznie w przedmiocie niedookreśloności 

terminu złożenia opinii przedstawicieli pracowników P. Pinior, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz,  

7. wydanie, J. Strzępka (red.), Warszawa 2015, s. 1275, nb. 2 in fine. 
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Adresatami sprawozdania są przede wszystkim akcjonariusze łączących się spółek, ale 

również ich pracownicy. Zawiera ono także informacje dotyczące sytuacji wierzycieli, mimo 

to nie istnieje obowiązek udostępnienia jego treści tej grupie podmiotów.1134  

Sprawozdanie ma na celu przekonanie ekonomicznych właścicieli spółki co do 

zasadności fuzji.1135 Jego treść powinna umożliwiać akcjonariuszom podjęcie decyzji zarówno 

na walnym zgromadzeniu, jak i co do samego dalszego udziału w samej spółce, a więc  

w przedmiocie ewentualnego żądania odkupu akcji (art. 51611 k.s.h.). Ponadto dalsza część 

sprawozdania skupia się na problemie wyceny akcji i obliczenia stosunku wymiany. 

Prawidłowe sporządzenie tej części dokumentu zmniejsza szanse podnoszenia przez 

akcjonariuszy roszczeń z tego tytułu (por. art. 51617 § 3 k.s.h.). W związku z tym, nawet jeżeli 

przyjąć stanowisko o dopuszczalności sporządzenia wspólnego sprawozdania dla łączących się 

spółek,1136 należy zastrzec, że ocena przyczyn i skutków połączenia powinna uwzględniać 

uwarunkowania właściwe dla każdej z łączących się spółek. 

1.3.3. Opinia biegłego 

Faza informacyjna transgranicznego łączenia się spółek obejmuje także dokonanie 

oceny planu połączenia przez podmiot zewnętrzny, który posiada odpowiednią wiedzę  

i doświadczenie w aspektach finansowych, rachunkowych i wyceny przedsiębiorstwa 

związanych z łączeniem spółek (art. 5166 k.s.h.).1137 Podstawowym zadaniem biegłego 

powołanego przez sąd w związku z operacją połączenia jest weryfikacja danych (tzw. czynność 

„poświadczająca” lub „atestacyjna”)1138 przygotowanych przez władze spółki i dostarczenie 

wkładu eksperckiego akcjonariuszom.1139 

Polski ustawodawca nie zdecydował się na wyraźne określenie cech lub kwalifikacji 

biegłego. „Stróżem” powołania osoby kompetentnej do zbadania planu jest sąd rejestrowy 

właściwy ze względu na siedzibę spółki. Postępowanie sądowe w tym wypadku ma charakter 

samodzielnego postępowania głównego i dotyczy jedynie wydania postanowienia o powołaniu 

                                                 

1134 Zob. art. 5167 k.s.h. 
1135 Zob. P. Pinior, w: Kodeks…, s. 1274, nb. 1. 
1136 Zob. K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja…, s. 290; Por. P. Pinior, w: Kodeks…, s. 1274, nb. 1. 
1137 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1246, nb. 1. 
1138 Tak w analogicznej w tym zakresie sytuacji badania planu przekształcenia spółki:  M. Kiedrowska, Rola 

biegłego rewidenta w procesie przekształceń spółek, Zeszyty Naukowe nr 855, Finanse, Rynki finansowe, 

Ubezpieczenia nr 74, t. 1 (2015), s. 644. 
1139 Na co wyraźnie wskazuje prawo unijne. Zob. art. 96 ust. 1 dyrektywy prawa spółek. 
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biegłego,1140 a zakres rozpoznania wniosku ogranicza się do kwestii kwalifikacji biegłego.1141 

Sama zaś opinia nie ma charakteru opinii biegłego w rozumieniu art. 278–291 k.p.c., co ma 

swoje konsekwencji, np. w zakresie możliwości powołania osoby prawnej jako biegłego.1142  

W literaturze dopuszcza się,1143 co ma też często odzwierciedlenie w szczególności w praktyce 

łączeń krajowych, aby niewiążąca propozycja co do osoby biegłego znalazła się już we wniosku 

o jego powołanie. 

Kryteriami oceny planu połączenia dokonywanej przez biegłego są poprawność  

i rzetelność (art. 502 § 1 zw. z art. 5161 k.s.h.). Z treści tej regulacji wynika, że biegły przy 

stosowaniu kryterium poprawności powinien skupić się na zbadaniu zgodności informacji 

zawartych w planie połączenia z faktami,1144 zasadami logiki, w tym z regułami, jakie związane 

są z wyborem i zastosowaniem określonej metody wyceny akcji oraz prawidłowości 

dokonanych obliczeń.1145 W przypadku kryterium rzetelności, rozpatrywane jest to, czy 

przedstawione informacje zostały oparte o starannie zebrane i przeanalizowane dane, a także 

czy pewne informacje, które są istotne dla podjęcia decyzji przez akcjonariuszy, nie zostały 

przemilczane w planie połączenia, co w szczególności będzie miało znaczenie w przypadku 

wyboru jednej z metod wyceny przedsiębiorstwa. Doprecyzowanie kryterium rzetelności 

następuje do pewnego stopnia w art. 503 § 1 pkt 1-3 w zw. z art. 5161 k.s.h., zgodnie z którym 

biegły bada, czy stosunek wymiany zostały ustalony należycie, czy zasadne było zastosowanie 

określonych metod dla wskazania stosunku wymiany, a także wskazuje trudności, jakie 

towarzyszyły wycenie akcji. Podsumowując, plan połączenia powinien zatem być kompletny 

w świetle ustawy, wyczerpujący oraz nie powinien zawierać informacji wprowadzających  

w błąd. 

Warto zaznaczyć, że zadaniem biegłego jest zbadanie połączenia jako zdarzenia  

o charakterze ekonomicznym, a nie prawnym.1146 Tym ostatnim bowiem zajmuje się już na 

                                                 

1140 W związku z tym również na takie postanowienie przysługuje apelacja, a nie zażalenie. 
1141 Zbieżność terminologiczna nie powinna mieć tutaj znaczenia, a można ją nawet uznać za niefortunną. Celem 

biegłego w sądowym postępowaniu jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy sędziemu rozstrzygającemu daną 

sprawę. W przypadku procedury łączeń spółek zadaniem biegłego jest ocena planu połączenia, a więc dokumentu 

niezwiązanego z żadnym postępowaniem sądowym. 
1142 Podobnie K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1170, nb. 3. Odmiennie: M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, 

s. 206, nb. 4; A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 376–377, nb. 8; E. Skibińska, M. Żak, A. Lankamer-Prasołek, 

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 54 i n., nb. 2. 
1143 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1246, nb. 2. 
1144 Np. danych o spółek łączących się – art. 5161 § 1 k.s.h. 
1145 Podobnie w zakresie tego kryterium M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 208, t. 9. 
1146 Wśród kryteriów oceny nie znajduje się kryterium legalności planu połączenia, co odmiennie zdaje się 

sugerować K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1172, nb. 8. 
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ostatnim etapie procedury połączenia sąd rejestrowy.1147 Równocześnie biegły nie dokonuje 

oceny zasadności transakcji połączenia, a więc jej opłacalności (kryterium gospodarności). 

Bada on jedynie, czy właściwy organ spółki oparł swoją decyzję na określonych danych  

i metodach. Może on jedynie wskazać, że istnieją inne metody oraz istotne informacje, których 

uwzględnienie doprowadziłoby do odmiennych ocen niż te przedstawione przez zarząd spółki. 

Nie byłoby przy tym w pełni trafne stwierdzenie, że biegły ma za zadanie uwzględniać interes 

określonej grupy akcjonariuszy. Jego udział w operacji połączenia powinien ograniczyć się do 

weryfikacji planu połączenia w oparciu o posiadaną specjalistyczną wiedzę i ewentualne 

wskazanie, że transakcja połączenia może godzić w ekonomiczne interesy niektórych 

akcjonariuszy wraz ze wskazaniem przyczyn tak dokonanej oceny. Przemawia za tym 

umiejscowienie obowiązku powołania biegłego w fazie informacyjnej, a nie kontrolnej 

procedury połączenia.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że poprzez kryteria poprawności i rzetelności 

ustawodawca zwraca uwagę na aspekty metodologiczne i subiektywne planu połączenia.1148  

Te pierwsze obejmują spełnienie wymogów ustawowych określonych dla zawartości planu 

połączenia oraz prawidłowe stosowanie przyjętych metod dla ustalenia parytetu wymiany  

i oszacowania wartości łączących się spółek. Z kolei element subiektywny uwzględnia 

okoliczności danego przypadku połączenia, a więc jego specyfikę, która pomimo poprawności 

sporządzenia planu połączenia sprawia, że sam plan połączenia nie ma oczekiwanej przez 

ustawodawcę wartości informacyjnej dla akcjonariuszy, a nawet może wprowadzać ich w błąd.  

Od kryteriów oceny należy odróżnić zakres przedmiotowy tej oceny. Ustawodawca na 

gruncie art. 502 § 1 w zw. z art. 5161 k.s.h. wskazuje, że jest nim plan połączenia. Następnie  

z art. 503 § 1 pkt 1-3 w zw. z art. 5161 k.s.h. wynika, że ocena powinna w szczególności odnosić 

się do stosunku wymiany akcji, metody wyliczenia stosunku wymiany oraz okoliczności 

danego łączenia, które utrudniły dokonanie wyceny akcji. Ustawodawca wskazał również, że 

biegły poza planem połączenia może żądać innych dokumentów oraz wyjaśnień, a więc w razie 

potrzeby zweryfikowania danych może on zwrócić się do każdej spółki na piśmie  

                                                 

1147 Warto w tym miejscu przywołać stanowisko doktryny, w której wskazuje się w przypadku wydanie przez 

biegłego negatywnej oceny na brak możliwości interwencji przez sąd rejestrowy ze względu na rolę i zakres 

kognicji tego ostatniego. Por. J. Bartczak, Wybrane zagadnienia dotyczące przesłanek połączenia spółek 

kapitałowych przez przejęcie, PPH 8/2005, s. 29; K. Oplustil, Ustalenie i weryfikacja parytetu wymiany akcji  

w procesie łączenia się spółek akcyjnych – polemika, PPH 5/2014, s. 57; przypis 30. Ten ostatni autor dodaje, że 

ewentualnie dopuszczalne byłoby to w razie skrajnego niedoszacowania wartości udziałów. Mimo wszystko 

przykład ten pokazuje, jak ograniczona jest rola biegłego w postępowaniu łączeniowym. 
1148 Por. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, s. 208, nb. 9-10. 
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z odpowiednim żądaniem (art. 503 § 2 w zw. z art. 5161 k.s.h.).1149 Ewentualne problemy 

komunikacyjne powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści opinii. Warto zaznaczyć,  

że zarówno prawo unijne, jak i polskie nie przewiduje ram prawnych dla współpracy między 

biegłymi, ani również nie przewiduje możliwości zwrócenia się spółki lub samego biegłego do 

sądu o powołanie dodatkowego biegłego, np. z zakresu innej specjalizacji lub prawa obcego. 

Wydaje się jednak, że w tym ostatnim przypadku biegły powinien z własnej inicjatywy 

sygnalizować w ramach swojej opinii problemy, jakie napotkał w trakcie wykonywania swoich 

zadań. 

Przedstawiony zakres badania opiera się na przepisach znajdujących zastosowanie  

w pierwszej kolejności do krajowych łączeń. Tymczasem katalog informacji umieszczanych  

w planie połączenia transgranicznego jest istotnie szerszy, w szczególności wobec możliwości 

powstania bardziej skomplikowanych ustaleń dotyczących wymiany nie tylko akcji, ale 

również innych papierów wartościowych lub praw, których ustalenie wartości może być 

bardziej problematyczne (art. 5163 pkt 2-5 k.s.h.).  

Istotną kwestią determinującą celowość powołania biegłego w postępowaniu 

łączeniowym jest zachowanie warunków świadczących o obiektywizmie biegłego. Zarówno na 

gruncie połączeń krajowych, jak i transgranicznych problem ten nie znajduje swojego 

odzwierciedlenia w przepisach. Tymczasem jak słusznie zauważa K. Oplustil, wymóg 

niezależności biegłego od spółek łączących wyraźnie wynika z przepisów unijnych,  

a mianowicie art. 96 dyrektywy prawa spółek.1150 Każdorazowo zatem sąd rejestrowy  

powinien zbadać poprzez przynajmniej odebranie odpowiedniego oświadczenia od biegłego, 

czy nie istnieją szczególne okoliczności, które podważałyby obiektywizm w zakresie badania 

połączenia.1151 Ten wymóg wynika z fundamentalnego znaczenia, jakie ma ta kwestia dla 

prawidłowego sporządzenia opinii, a przynajmniej uniknięcia podejrzeń o stronniczość 

biegłego w danej sprawie. Obiektywizm biegłego może być zakłócony zarówno w oparciu  

o jego własne lub osób mu bliskich powiązania majątkowe (kapitałowe lub gospodarcze)  

ze spółką lub spółkami bezpośrednio biorącymi udział w połączeniu lub spółkami 

kontrolowanymi, a także powiązania z osobami sprawującymi w tych spółkach funkcje 

decyzyjne, w tym członkami organów zarządzających oraz akcjonariuszami większościowymi. 

                                                 

1149 W szczególności dotyczyć to będzie załączników do planu połączenia, którymi są: ustalenie wartości majątku 

spółki przejmowanej bądź spółek łączących się per unionem (art. 499 § 2 pkt 3) oraz informacje o stanie 

księgowym każdej z łączących się spółek (art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.). 
1150 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1170, nb. 4. 
1151 Ib., s. 1171, nb. 4. 
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Za okoliczność, które nie wyklucza możliwości powołania danej osoby, należy uznać 

wykonywanie przez nią funkcji biegłego rewidenta w spółkach łączących się, a to z uwagi na 

jego posiadaną już wiedzę na ich temat, a także konieczność spełnienia z racji sprawowanej 

funkcji rygorystycznych wymogów niezależności (art. 66 ust. 6 rach.u.).1152 Swobodna ocena 

relacji, w jakich biegły pozostaje wobec spółek łączących się, należy w tym wypadku do sądu 

rejestrowego. 

W związku z problemem niezależności biegłego powstaje pytanie, czy istnieje 

możliwość odwołania biegłego już po wydaniu i uprawomocnieniu się postanowienia o jego 

powołaniu. Z racji uznania, o czym była mowa powyżej, że biegły, o którym stanowi art. 5166 

k.s.h., nie jest biegłym w rozumieniu przepisów o postępowaniu dowodowym przewidzianym 

w polskim kodeksie postepowania cywilnego, to nie znajduje do niego zastosowanie art. 281 

k.p.c. pozwalający na wyłączenie biegłego aż do ukończenia wyznaczonych mu czynności.  

Ten ostatni przepis jest przejawem ogólnej reguły, że postanowienia niekończące postępowania 

w sprawie mogą zostać uchylone lub zmienione przez sąd (art. 359 k.p.c.). Tymczasem decyzja 

o powołaniu biegłego w ramach łączenia spółek stanowi efekt samodzielnego postępowania 

nieprocesowego, co powoduje, że uchylenie takiej decyzji po uprawomocnieniu jest mocno 

ograniczone. W rezultacie, w razie ujawnienia się okoliczności podważających zaufanie  

do biegłego, należałoby rozważyć powołanie przez sąd kolejnego biegłego. Powinno mieć to 

jednak miejsce w sytuacjach poważnie zagrażających interesom akcjonariuszy, do których 

adresowana jest opinia. 

Podstawowym zadaniem przewidzianym dla biegłego jest zabezpieczenie interesów 

akcjonariuszy poprzez kompleksowe zbadanie i wyjaśnienie im ustalonego w planie połączenia 

stosunku wymiany akcji. W praktyce jednak wielokrotnie może się okazać, a w szczególności 

przy łączeniach spółek holdingowych, że poddanie ocenie planu połączenia biegłego 

pozbawione byłoby znaczenia. Stanie się tak w szczególności, gdy spółka posiada tylko 

jednego akcjonariusza lub wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na odstąpienie od sporządzania 

opinii biegłego. Nie oznacza to jednak, że zbadanie wartości przedsiębiorstwa spółki 

przejmowanej nie będzie konieczne ze względu na ochronę kapitału spółki i zaufania 

uczestników obrotu co do wartości majątku spółki pozostałej lub powstałej w wyniku fuzji.  

Z tych względów przepisy art. 49 ust. 5 oraz art. 70 ust. 3 dyrektywy prawa spółek przewidują 

zbadanie majątku spółek łączących się w trybie właściwym dla badania wkładów 

                                                 

1152 Ib. 
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niepieniężnych lub poprzez wydanie opinii w sprawie planu połączenia, jeżeli spółką pozostałą 

lub nowo zawiązaną będzie spółka akcyjna.1153  

Polski ustawodawca skorzystał z możliwości wprowadzenia do porządku krajowego 

regulacji umożliwiającej wyrażenie przez akcjonariuszy woli odstąpienia od badania planu 

połączenia przez biegłego. Zastosowano tu technikę legislacyjną polegającą na odesłaniu  

do przepisów o krajowych łączeniach spółek kapitałowych – art. 5166 § 3 w zw. z 5031 § 1 pkt 

3 k.s.h. 1154 Uznać należy, że odesłanie to ma wyjaśnić ewentualne wątpliwości w przedmiocie 

stosowania tego wyłączenia opinii biegłego na zasadzie superflua admittere securius est, quam 

necessaria omittere.1155 Takie punktowe odesłanie, pomimo istnienia ogólnej normy 

odsyłającej do przepisów rozdziału 2. dotyczącego krajowych łączeń spółek kapitałowego  

(art. 5161 k.s.h.), może jednak wzbudzać wątpliwości, które znalazło swoje odzwierciedlenie 

w doktrynie prawniczej. Chodzi w tym miejscu w szczególności o konieczność zbadania przez 

biegłego majątku polskiej spółki uczestniczącej w łączeniu zgodnie z przepisami art. 311–3121 

k.s.h., gdy wspólnicy łączących się spółek zgodnie odstępują od badania łączeniowego,  

a spółką przejmującą albo nowo zawiązaną jest spółka akcyjna. Kwestia ta jest regulowana 

przez art. 5031 § 2 k.s.h., które nie jest objęty wprost odesłaniem znajdującym się w art. 5166 § 

3 k.s.h., co w ocenie A. Szumańskiego oznacza, że art. 311–3121 k.s.h. nie znajdą zastosowanie 

w przypadku łączenia transgranicznego.1156 Poglądowi temu należy odmówić trafności  

z przyczyn podanych wcześniej, a także podzielić zdanie K. Oplustila, które wskazuje ponadto 

na konieczność zastosowania prounijnej wykładni przepisów, a w rezultacie utrzymanie  

w mocy obowiązku wykonania przynajmniej jednej opinii biegłego.1157 

Przedstawione powyżej rozległe rozważania na temat roli biegłego oraz komentarze 

przedstawicieli doktryny kontrastują do pewnego stopnia z praktyką obrotu. W badanych przez 

autora 97 przypadkach transgranicznych połączeń z udziałem polskich spółek zaledwie  

w 5 fuzjach doszło do powołania biegłego w Polsce. Sytuacja ta wynika głównie z charakteru 

zbadanych połączeń związanych głównie z funkcjonowaniem grup spółek – struktur 

holdingowych, i w rezultacie łatwości wyrażenia zgody wszystkich wspólników na odstąpienie 

od badania planu połączenia przez biegłego (art. 5031 pkt 3 k.s.h.). Warto jednak wskazać, że 

skorzystanie z możliwości wyłączenia biegłego poprzez zgodę akcjonariuszy (art. 5031 § 1 pkt 

                                                 

1153 K. Oplustil w: Kodeks…, s. 1247, nb. 6, który określo to jako „zasadę co najmniej jednego badania”. 
1154 W polskiej praktyce na 97 zbadanych połączeń transgranicznych od 2009 r. do 2018 r. w 17 sytuacjach biegły 

nie został powołany ze względu właśnie na zgodę wszystkich wspólników na odstąpienie od tego wymogu. 
1155 Podobnie M. Rodzynkiewicz w: Kodeks…, 2016, s. 398, t. 4. 
1156 Zob. A. Szumański, w:  Kodeks…, 2012, s. 482. 
1157 Zob. K. Oplustil, Zmiany…, s. 55-61. 
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3 w zw. z 5166 § 3 k.s.h.) w niektórych sytuacjach, zwłaszcza spółek publicznych, będzie 

istotnie utrudnione w praktyce. 

Trzeba zadać również pytanie, na ile normatywna pozycja biegłego w procedurze 

połączenia posiada wartość dodaną dla przebiegu tej ostatniej. Polski model obecności biegłego 

w procedurze transgranicznego połączenia cechuje się wąsko określoną rolą, jaką ma on do 

spełnienia, a która sprowadza się właściwie do badania wyceny majątku spółki i stosunku 

wymiany. Przykładowo, w modelu duńskim biegłemu powierzone zostały zadania w zakresie 

ochrony wierzycieli poprzez dokonywanie oceny wpływu połączenia na zdolność spółki 

wynikłej z fuzji do spełnienia przez nią dotychczasowych zobowiązań własnych i pozostałych 

spółek łączących się (art. 277 duńskiego prawa spółek). Negatywna ocena biegłego zwiększa 

szanse wierzycieli na uzyskanie zabezpieczenia roszczeń jeszcze w ciągu procedury 

łączeniowej (art. 278 duńskiego prawa spółek).1158  

Wzmocnienie roli biegłego w Polsce wpływałoby z pewnością na wysokość jego 

wynagrodzeń, a zatem i koszty połączenia. W każdym razie obecna rola biegłego narzucana  

w dużej mierze przez prawo unijne nie ma i tak większej wartości dla praktyki obrotu.  

Poszerzenie kompetencji biegłego o badanie skutków połączenia zwiększałoby przynajmniej 

ochronę wierzycieli, która w tym momencie bazuje na ocenie sądu rejestrowego niemającego 

zasadniczo odpowiednich kompetencji w tym zakresie. Proponowane tu rozwiązanie 

wpływałoby zatem na urealnienie ochrony wierzycieli przynajmniej w ramach regulacji 

połączeń transgranicznych. 

1.4. Faza decyzyjna transgranicznego połączenia i instrumenty ochrony interesów 

wierzycieli oraz pracowników 

1.4.1. Uchwała w sprawie połączenia i możliwość jej zaskarżenia 

Kolejną po fazie informacyjnej procedury połączenia jest faza właścicielska i w dużej 

mierze zbieżna z nią czasowo faza ochrony interesów wierzycieli i wspólników 

mniejszościowych. Punktem centralnym tej pierwszej jest podjęcie uchwały przez organ 

właścicielski spółki. Przepisy o transgranicznych łączeniach nie przewidują w tym zakresie 

żadnych szczególnych rozwiązań w stosunku do łączeń krajowych. Zgodnie zatem z art. 5161 

w zw. z art. 506 § 1-5 k.s.h. uchwała organu właścicielskiego zostaje podjęta większością 

kwalifikowaną (2/3 dla spółki publicznej lub ¾ przy kworum wynoszącym połowę kapitału 

                                                 

1158 Zob. P.K. Andersen, E.J.B. Sørensen, The Danish Companies Act. A Modern and Competitive European Law, 

Kopenhaga 2013, s. 250-251. 
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zakładowego dla pozostałych spółek kapitałowych1159) oraz wymaga umieszczenia jej  

w protokole sporządzonym przez notariusza. Oznacza to, że połączenie może być zawetowane 

dopiero przez grupę odpowiednio 1/3 lub ¼ akcjonariuszy mniejszościowych. Warto 

zaznaczyć, że wskazane wymogi mają zastosowanie do łączących się spółek mających siedzibę 

w Polsce, a nie do wszystkich spółek biorących udział w transgranicznym łączeniu. 

Z powyższego wynika, że polski legislator nie skorzystał z możliwości generalnego 

wyłączenia wymogu podjęcia uchwały przez wspólników spółki przejmującej (art. 126  

ust. 3 w zw. z art. 94 dyrektywy prawa spółek). Należy ocenić to negatywnie, gdyż  

istotnie ułatwiłoby to przeprowadzania połączeń w spółkach posiadających drobnych 

akcjonariuszy (posiadających poniżej 5% udziałów w kapitale zakładowym).1160 Trzeba jednak 

przyznać, że takie rozwiązanie mogłoby budzić wątpliwości z perspektywy konstytucyjnego 

prawa do sądu, gdyż w istocie ustanawiałoby próg posiadanych akcji dla zaskarżenia decyzji  

o połączeniu.1161 

1.4.2. Zaskarżenie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia 

1.4.2.1. Ograniczenie wzruszalności uchwały o połączeniu transgranicznym 

Podstawowym mechanizmem chroniącym akcjonariuszy (w szczególności 

akcjonariuszy mniejszościowych) w przypadku podejmowania uchwał organu założycielskiego 

jest możliwość zaskarżenia takiej uchwały.1162 Charakterystyka transgranicznego połączenia 

spółek i wzgląd na zagwarantowanie pewności obrotu międzynarodowego skłania jednak do 

ograniczenia prawa zaskarżenia uchwały po zakończenia procedury połączenia.1163  

W przypadku polskiego prawa spółek dodatkowym argumentem przesądzającym konieczność 

zastosowania tego rodzaju ograniczenia stało się brzmienie prawa unijnego stanowiącego, że 

transgraniczne połączenie, które zostało uznane za skuteczne, nie może zostać unieważnione 

                                                 

1159 Niefrasobliwe sformułowanie przepisu art. 5161 w zw. z art. 506 § 1 k.s.h. budzi pewne wątpliwości  

w doktrynie. Linia sporu przebiega między stanowiskiem wskazującym na konieczność kworum wynoszącego  

co najmniej połowę kapitału zakładowego a opinią, że ¾ głosów powinno jednocześnie reprezentować połowę 

kapitału. Chociaż literalne brzmienie przepisu skłaniałoby ku przyjęciu tego drugiego, to jednak bardziej 

przekonują argumenty za pierwszym stanowiskiem przedstawione przez K. Oplustila, w: Kodeks…, 2015, s. 1188, 

nb. 2.  
1160 Tego rodzaju rozwiązania przyjęte zostały m.in. w Holandi, Finlandi, Malcie, Szwecji, Luksemburgu, Wielkiej 

Brytanii, Słowacji, Hiszpani (zmniejszony wymóg żądania zwołania zgromadzenia do 1% akcji), Wegrzech, 

Irlandii. Rozwiązania podobne do polskich znalazły się natomiast w takich państwach jak: Francja, Niemcy, 

Włochy, Łotwa, Litwa, Portugalia. Dane ustalone na podstawie raportu: Study on the Application of the Cross-

Border Mergers Directives, 2013. 
1161 Por. wyr. TK z 8.3.2004 r., SK 23/03, Legalis 61455. 
1162 Zob. W.J. Katner, Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych, PPH 3/2002, s. 23. 
1163 Trzeba przyznać, że również zaskarżanie uchwał w sprawie połączeń krajowych napotyka na pewne 

ograniczenia, nie są one tak daleko idące, jak w przypadku połączeń transgranicznych. Por. art. 509-510 k.s.h. 
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(art. 134 dyrektywy prawa spółek). Chwilą kluczową w tej sytuacji jest dzień połączenia,  

a więc z perspektywy prawa polskiego – dzień wpisania połączenia do rejestru odpowiednio 

spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej posiadającej siedzibę rejestrową na terenie 

Polski (art. 493 § 2 w zw. z art. 5161 k.s.h.). Poprzez wpis rozumie się tutaj wprowadzeniu do 

systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego 

niezwłocznie po jego wydaniu (art. 20 ust. 1 k.r.s.u.).1164 W odniesieniu do skuteczności innych 

połączeń transgranicznych decydujące znaczenie będzie miał statut personalny spółki 

pozostałej lub powstałej w wyniku połączenia. 

W celu spełnienia wymogów prawa unijnego polski ustawodawca zdecydował,  

że po dniu połączenia nie jest dopuszczalne uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały 

połączeniu, a więc wydanie i uprawomocnienie się wyroku w sprawie zaskarżonej uchwały 

(art. 51617 § 1 k.s.h.). Stąd też wyraźnie wskazano, że art. 509 § 1 oraz art. 510 k.s.h. nie stosuje 

się do fuzji transgranicznych, a więc przepisów dotyczących zaskarżania uchwał  

o połączeniach krajowych, zgodnie z którymi powództwo wytacza się przeciwko spółce 

przejmującej lub nowo zawiązanej po dniu połączenia. Każdorazowo po dniu połączenia 

postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały o połączeniu transgranicznym umarza się 

(art. 51617 § 2 k.s.h.). Konsekwentnie nie jest także możliwie orzeczenie o rozwiązaniu spółki 

utworzonej w wyniku połączenia na podstawie art. 21 k.s.h., o czym bezpośrednio stanowi art. 

51617 § 2 zd. 2 k.s.h.,1165 a za bezprzedmiotowe uznać należałoby również tego rodzaju 

orzeczenie wobec spółki przejętej w wyniku połączenia.1166 Niedopuszczalność uchylenia albo 

stwierdzenia nieważności uchwały o połączeniu dotyczy zarówno wydania wyroku, jak i jego 

uprawomocnienia. Stąd, jeżeli po uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności uchwały sądu 

pierwszej instancji,1167 a przed uprawomocnieniem się takiego orzeczenia, nastąpił dzień 

połączenia, to orzeczenie takie, chociaż prawomocne formalnie, nie wywołuje skutku  

w przedmiocie wzruszenia uchwały ze względu na brzmienie art. 51617 § 1 k.s.h. 

Problemem, jaki pojawia się na tle art. 51617 § 1 k.s.h., a także art. 129 dyrektywy 

prawa spółek, jest to, czy znajdują one zastosowanie wobec wyróżnionych w polskiej doktrynie 

                                                 

1164 Zob. K. Oplustil w: Kodeks…, 2015, s. 1136, nb. 2. 
1165 W ślad za wyłączeniem tego przepisu idzie również brak stosowania art. 497 § 2 k.s.h. przewidującego 

ograniczenie ram czasowych uchylenia połączenia z powodu braków określonych w art. 21 k.s.h. 
1166 Warto wskazać, że niestosowanie art. 21 k.s.h. oraz art. 497 § 2 k.s.h. ma miejsce po dniu połączenia, a więc 

możliwa jest sytuacja, że przed uskutecznieniem połączenia i w trakcie realizacji tej transakcji dojdzie do wydania 

orzeczenia o rozwiązaniu samych spółki lub spółek łączących się. 
1167 Problem nie dotyczy orzeczenia sądu drugiej instancji, który jest prawomocne z chwilą wydania (art. 363 § 1 

k.p.c.). 
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i zaakceptowanych w judykaturze uchwał nieistniejących.1168 Jak trafnie zauważa  

M. Rodzynkiewicz literalne brzmieniu zarówno art. 51617 § 1 k.s.h., jak i art. 134 dyrektywy 

prawa spółek nie pozwala na rozstrzygnięcie tej kwestii. Zwłaszcza użycie przez ustawodawcę 

europejskiego terminu nieważności (ang. null and void) nie powinno być rozstrzygające,1169  

a to już z samego faktu, że trudno przypuszczać, aby brzmienie dyrektywy odwoływało się do 

znaczenia terminu „nieważności” tak, jak jest ono rozumiane na gruncie polskiego języka 

prawnego lub prawniczego. Celem przepisów unijnych jest wykluczenie możliwości 

podważenia decyzji o połączeniu, bez względu na to, w jaki sposób na gruncie prawa krajowego 

można to osiągnąć.1170 Dopuszczenie innych możliwości podważania skuteczności 

transgranicznego połączenie na gruncie każdego z porządków prawnych państw członkowskich 

istotnie podważałoby skuteczność regulacji unijnych. Z tym poglądem nie zgadza się  

M. Rodzynkiewicz, którego zdaniem ustawodawca europejski nie odniósł się w ogóle do 

problematyki uchwał pozornych, a w efekcie rozwiązanie tego problemu należy do państw 

członkowskich. Ponadto podaje on argumenty o charakterze aksjologicznym, w tym te 

dotyczące konieczności wyważenia interesu korporacji międzynarodowych oraz spójności 

systemu prawa.1171 Odnosząc się do tej opinii wskazać trzeba, że trudno oczekiwać,  

aby ustawodawca europejski wymienił wszystkie możliwe kategorie prowadzące  

do ubezskutecznienia połączenia transgranicznego wynikające z porządków krajowych. Po 

drugie, trzeba przyznać rację temu autorowi o konieczności wyważenia interesów. Wydaje się 

jednak, że osiągnięcie tego celu jest możliwe także przed dniem połączenia, który jest punktem 

granicznym i zamykającym postępowanie łączeniowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

odpowiednia kontrola zgodności z prawem postępowania łączeniowego odbyła się na 

wcześniejszych etapach postępowania. Nie oznacza to jednak, że w sytuacjach wystąpienia 

uchwały nieistniejącej całkowicie pomijany jest interes akcjonariuszy spółki, czy też  

w szerszym kontekście, spójność systemu prawnego.1172 Kwestia rażących uchybień powinna 

zostać podjęta w trakcie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia o zgodności 

                                                 

1168 Zob. R. Pabis, w: Kodeks…, 2016, s. 585, nb. 20-26 i wskazana tam literatura i orzecznictwo. 
1169 Zob. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 425, nb. 3. 
1170 Za celowościowym rozumieniem przepisów unijnych w omawianym tu zakresie opowiada się też K. Oplustil 

w: Kodeks…, 2015, s. 1271, nb. 6. 
1171 Zob. M. Rodzynkiewicz w: Kodeks…, 2016, s. 424-26, nb. 3. 
1172 Chodzi tutaj przede wszystkim o generalną zasadę nieuznawania za skuteczne czynności, które istotnie 

naruszają porządek prawny państwa, za co w prawie spółek można uznać podejmowanie uchwały przez osoby 

niebędące w ogóle wspólnikami danej spółki, a co w doktrynie uważane jest właśnie za przykład uchwały 

nieistniejącej.  
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połączenia transgranicznego z prawem polskim. Pozwala to na wyeliminowanie sytuacji 

ukończenia połączenia transgranicznego, które godziłby w podstawy polskiego porządku 

prawnego. Nie należy wykluczyć, że niektóre próby przeprowadzenia, jak to określił  

M. Rodzynkiewicz, pozornych fuzji transgranicznych stanowić będą przykłady nadużycia 

prawa unijnego lub będą godzić w fundamentalne prawa i wolności,1173 co dodatkowo umożliwi 

polskim organom na „ukaranie” spółki i działających w jej umieniu osób już bez istotnego 

względu na treść przepisów unijnych. 

1.4.2.2. Zaskarżenie uchwały jako przeszkoda do uzyskania zaświadczenia  

o zgodności połączenia transgranicznego z prawem polskim  

Warto na wstępie podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed dniem 

połączenia doszło do zaskarżenia uchwały w sprawie połączenia. W rezultacie wniesienia 

powództwa o uchylenie lub unieważnienie uchwały nie jest możliwe uzyskanie stosownego 

zaświadczenia o zgodności połączenia transgranicznego z prawem polskim (art. 51612 § 2 pkt 

8 i 9 k.s.h.), a więc i dokończenie procedury połączenia (art. 51613 § 2 pkt 1 k.s.h.).1174 

Wprawdzie art. 51617 § 1 k.s.h. nie wspomina o powództwie w sprawie ustalenia nieistnienia 

uchwały, to jednak tego rodzaju zdarzenie powinno wywierać analogiczne skutki prawne,  

a więc również uniemożliwić złożenie przez zarząd spółki oświadczenia, o którym mowa  

w art. 51612 § 2 pkt 8 k.s.h.  

Poza złożeniem przez wszystkich uprawnionych do zaskarżenia oświadczenia na 

piśmie o zrzeczeniu się prawa do zaskarżenia uchwały (art. 51612 § 2 pkt 9 k.s.h.), szczególnym 

środkiem umożliwiającym pominięcie wymogu z art. 51612 § 2 pkt 8 k.s.h. jest uzyskanie 

„postanowienia zezwalającego na rejestrację połączenia”  1175 (art. 51618 § 1 k.s.h.).1176 Sądem 

właściwym w tym ostatnim przypadku jest sąd rozpoznających powództwo o uchylenie albo 

stwierdzenie nieważności uchwały, jako sąd najlepiej rozeznany w sprawie. Podstawą do 

                                                 

1173 Zob. szer. rozdz. V.2.5. powyżej. 
1174 W transgranicznym postępowaniu łączeniowym nie znajduje zastosowania art. 249 § 2 oraz 423 § 1 k.s.h.  

w zw. z art. 509 § 2 k.s.h., a to z uwagi na odmienne uregulowanie kontroli sądu rejestrowego w przedmiocie 

łączenia o charakterze transgranicznym w art. 51612 § 1 k.s.h. (art. 5161 k.s.h.).  
1175 Określenie tego postanowienia ma charakter normatywny. W istocie jednak postanowienie to ogranicza się do 

zwolnienia zarządu spółki z przedstawienia jednego z oświadczeń niezbędnych do wydania zaświadczenia o 

spełnieniu wymagań krajowych dla przeprowadzenia transgranicznego połączenia, a mianowicie oświadczenia 

dotyczącego braku możliwości podważenia uchwały o połączeniu (art. 51612 § 2 pkt 8 i 9 k.s.h.). 
1176 Rozwiązanie to bazuje na niemieckim § 16 ust. 3 pkt 1 i 3 UmwG w brzmieniu po 1.9.2009 r. Zob. K. Oplustil, 

w: Kodeks…, 2015, s. 1271. Regulacja ta w pkt 2 przewiduje również możliwość przeprowadzenia procesu 

łączenia spółek pomimo zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia, jeżeli skarga nie została wniesiona przez 

wspólnika posiadającego odpowiedni udział w kapitale spółki (niem. Bagatellquorum) – suma wartości 

nominalnej udziałów jest równa co najmniej 1 000 EURO. Zob. D.A. Verse, Das Beschlussmängelrecht nach dem 

ARUG, NZG 29/2009, s. 1129. 
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wydania postanowienia jest zaistnienie przesłanek, do których zalicza się: niedopuszczalność 

powództwa, oczywistą bezzasadność powództwa oraz fakt, że interes spółki uzasadnia 

przeprowadzenie połączenia bez zbędnej zwłoki (art. 51618 § 1 k.s.h.).1177 

Pierwsze dwie podstawy odnoszą się do samego powództwa. Poprzez 

niedopuszczalność należy uznać taką sytuację, w której wniesione powództwa jako pisma 

procesowego nie może doprowadzić do zamierzonego skutku, a więc wydania wyroku 

orzekającego o prawach i obowiązkach stron w sprawie, np. odrzucenie powództwa (art. 199 § 

1 k.p.c.) lub umorzenie postępowania (art. 355 § 1 k.p.c.).1178 Od tego należy odróżnić drugą 

przesłankę, a mianowicie oczywistą bezzasadność powództwa, która dotyczy braku podstaw 

do wydania wyroku zgodnie z treścią powództwa. Odnosi się ona zatem do merytorycznych 

podstaw powództwa, takich jak przykładowo legitymacja procesowa czynna, spełnienie 

przesłanek uchylenia uchwały walnego zgromadzenia z art. 422 k.s.h. lub zaskarżenie uchwały 

wyłącznie w zakresie stosunku wymiany udziałów (art. 509 § 3 w zw. z art. 5161 k.s.h.).  

Za oczywiście bezzasadne należy uznać takie powództwo, które już po lekturze treści pozwu  

i zamieszczonych tam wniosków dowodowych przedstawia się jako bezzasadne i nie ma co do 

tego najmniejszych wątpliwości (przesłanka oczywistości).1179  

Trzecia podstawa z art. 51618 § 2 pkt 3 k.s.h. może wywołać więcej wątpliwości,  

a to z uwagi na przyznanie sądowi szerokiej swobody w ocenie zasadności wniosku  

o zwolnienie z wymogu przewidzianego w art. 51612 § 2 pkt 8 k.s.h. Sąd może bowiem 

przychylić się do tego wniosku mając na względzie interes spółki w szybkim przeprowadzeniu 

połączenia. M. Rodzynkiewicz opowiada się za ostrożnym stosowaniem upoważnienia 

zawartego w tym przepisie oraz wskazuje, że sąd powinien z niego skorzystać przede 

                                                 

1177 Zestawiając rozwiązanie zawarte w art. 51618 § 1 k.s.h. do art. 249 § 2 oraz 423 § 1 k.s.h. warto wskazać,  

że w tym pierwszym przypadku zaskarżenie uchwały co do zasady wstrzymuje wykonanie uchwały. Zaskarżenie 

„zwykłej” uchwały nie wywołuje takich skutków i to na skarżącym ewentualnie spoczywa obowiązek wykazania, 

że konieczne jest zwieszenie postępowania o wpis przed sądem rejestrowym. Dla porównania, § 13-35 

norweskiego prawa spółek przewiduje, że to sąd, przed którym wszczęte zostało postępowanie o uchylenie 

uchwały rozważa, czy konieczne jest zawieszenie odpowiednio postępowania o wydanie certyfikatu legalności 

lub zarejestrowanie całego połączenia.  
1178 W literaturze przedmiotu dosyć powszechnie przyjmowana jest odmienna interpretacja pojęcia 

niedopuszczalności, z którym związane są takie sytuacje jak brak legitymacji do zaskarżenia uchwały lub 

zaskarżenie uchwały po terminie (brak zachowania formalnych lub materialnych warunków zaskarżenia uchwały). 

Por. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1272, nb. 3; M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 428, nb. 3. Pogląd 

ten oparty jest, jak się zdaje, na potocznym rozumieniu pojęcia niedopuszczalności powództwa. Tymczasem 

wszystkie te przykłady nie powodują niedopuszczalności powództwa w sensie procesowym i stanowią podstawę 

do jego oddalenia jako bezzasadnego. 
1179 Przesłanka ta zatem odnosi się do stosunkowo wąsko zakresowo określonych, ale nie aż tak rzadkich  

w praktyce spraw sądowych o charakterze pieniaczym. 
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wszystkim w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu rozprawy doszedł do przekonania,  

że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, chociaż nie jest to oczywiste, co uzasadniałoby 

zastosowanie art. 51618 § 2 pkt 2 k.s.h.1180 W ocenie K. Oplustila z kolei przepis ten znajdzie 

zastosowanie także w sytuacji, w której sąd nie może wykluczyć, że powództwo o uchylenie 

lub unieważnienie uchwały okaże się zasadne.1181 Na gruncie polskiego porządku prawnego  

za trafny należy uznać ten pierwszy pogląd.1182 Trudnym do pogodzenia z konstytucyjnym 

prawem do sądu byłoby uznanie, że sąd mógłby pozbawić stronę dochodzenia swoich praw 

korporacyjnych, co miałoby de facto miejsce w razie zezwolenia na dalsze procedowanie 

połączenia spółek i ostateczne doprowadzenia do umorzenia postępowania o uchylenie lub 

unieważnienia uchwały po dniu połączenia. Nie jest przy tym wystarczającym instrumentem 

ochrony domaganie się na gruncie art. 51617 § 3 k.s.h. odszkodowania od spółki. Nie każde 

bowiem naruszenie uprawnień akcjonariusza będzie możliwe do wyrażenia w postaci szkody 

w rozumieniu cywilnoprawnym. Gwoli przykładu, nie powinna uzasadniać zastosowania art. 

51618 § 2 pkt 3 k.s.h. chociażby taka okoliczność, że naruszono prawa akcjonariuszy 

mniejszościowych, którzy i tak nie będą w stanie przegłosować uchwały połączeniowej w razie 

ponownego zwołania walnego zgromadzenia spółki. Za jeszcze bardziej wątpliwe uznać 

należałoby próby swoistej analizy zysków i strat, jakie nieść za sobą będzie zezwolenie na 

rejestrację danego połączenia, a więc porównanie, jakie korzyści dla spółki będzie miało  

z jednej strony szybkie zakończenie połączenia, a jaką szkodę poniesie akcjonariusz 

zaskarżający uchwałę. Artykuł 51618 § 2 pkt 3 k.s.h. wskazuje jedynie na interes spółki i nie 

stanowi nic w przedmiocie pominięcia indywidualnego interesu akcjonariusza skarżącego,  

a tym bardziej dochodzonych przez niego uprawnień (interesu prawnego) przyznanych mu na 

gruncie ustawy lub w statucie spółki.1183 Nie wyklucza to jednak tego, że sąd zastosuje  

art. 51618 § 2 pkt 3 k.s.h. nawet w przypadku, gdy zauważy pewne uchybienia proceduralne,  

o ile jednak stwierdzi jednocześnie, że nie miały one wpływu na podjęcie lub treść uchwały,  

co wynika z ogólnych reguł wzruszalności uchwał.1184 

                                                 

1180 Zob. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 428-29, nb. 5. 
1181 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1272, nb. 3. 
1182 Należy jednak wskazać, że pogląd K. Oplustila promuje w większym stopniu rozwiązania o charakterze 

efektywnym, a więc prowadzące do akceptacji pewnych naruszeń prawa, które jednak są rekompensowane  

z pewną nadwyżką poprzez sprawne i skuteczne przeprowadzenie postępowania łączeniowego.  
1183 Por. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1272, nb. 3. 
1184 Zob. w przedmiocie tej ostatniej kwestii przykładowo wyr. SN z 12.10.2012 r., IV CSK 186/12, Legalis. 
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Dopiero po wysłuchaniu obu stron postępowania i uznaniu, że powództwo 

zaskarżające uchwałę ma niewielkie szanse powodzenia, sąd powinien ocenić, czy de facto 

ograniczenia dochodzenia prawa do podważanie skuteczności uchwały połączeniowej na 

drodze sądowej przez akcjonariuszy i przyspieszenie postępowania połączeniowego leży  

w interesie spółki. Wbrew sugestiom M. Rodzynkiewicza, który zauważa, że przyspieszenie 

postępowania łączeniowego będzie praktycznie zawsze leżało w interesie spółki, ocena ta nie 

powinna odbywać się w tak automatyczny sposób.1185 W niektórych przypadkach wyjaśnienie 

sporu korporacyjnego nawet na drodze sądowej, a nie zaognianie go poprzez odmówienie 

zaskarżającym prawa do rozpatrzenia ich sprawy, może przynieść więcej korzyści dla spółki. 

Zadaniem sądu będzie zatem wyważenie interesów większości akcjonariuszy, którzy wyrazili 

swoje preferencje w uchwale połączeniowej, a interesami mniejszości. Konieczne zatem stanie 

się zbadanie, jak istotny dla spółki jest akcjonariat rozproszony, a w szczególności podmioty, 

które zdecydowały się na zaskarżenie uchwały. Interes spółki przeważy natomiast z pewnością 

w przypadkach prób wywarcia szantażu korporacyjnego, a więc wniesienia powództwa w celu 

uzyskania innych korzyści niż samo uwzględnienie powództwa, np. otrzymanie gratyfikacji 

finansowej ze strony łączących się spółek. 

1.4.2.3. Ograniczenia dotyczące zakresu zaskarżenia uchwały o połączeniu 

Z powyższego rozważań wynika, że uchwała w sprawie połączenia, także tego  

o charakterze transgranicznym, jest co do zasady zaskarżalna. Niemniej wzgląd na szybkość  

i sprawność postępowania łączeniowego i związane z tym rozwiązania prawne zmniejszają 

znaczenie wspomnianej zasady w praktyce. Do poczynionych już uwag trzeba dodać jeszcze  

te wynikające z ogólnych zasad zaskarżania uchwał w sprawach połączeń spółek. Uchwała  

o połączeniu może zostać zaskarżona zarówno w ramach powództwa o uchylenie (art. 249 § 1 

k.s.h., art. 422 § 1 k.s.h.), jak i o stwierdzenie nieważności (art. 252 § 1 k.s.h., art. 425 § 1 

k.s.h). Z uwagi na specyfikę omawianego w tym miejscu rodzaju restrukturyzacji warto 

zaznaczyć, że transgraniczny charakter tej operacji nie powinien dostarczać dodatkowych 

argumentów przemawiających za zasadnością powództwa. Mówiąc inaczej, fakt, że spółka 

zmienia formę prawną na nieznaną polskiemu porządkowi prawnemu, a także chociażby 

jurysdykcję dla oceny relacji i sporów wewnątrzkorporacyjnych, nie pozwala per se uznać,  

iż ma miejsce pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych.1186 

                                                 

1185 Por. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 428, nb. 5. 
1186 Zob. podobnie na gruncie łączeń krajowych i w odniesieniu do „wewnątrzkrajowej” zmiany formy prawnej 

K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1199, nb. 4. Na gruncie transgranicznym prawo do restrukturyzacji spółki  
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W dalszej kolejności, trzeba wskazać zgodnie z dominującym poglądem doktryny,  

że w trybie wskazanych tu powództw badaniu podlega wyjątkowo nie tylko treść uchwały  

i procedura jej podejmowania (zwołanie i odbycie zgromadzenia, podjęcie uchwały), ale także 

wykonanie obowiązków związanych z fazą informacyjną połączenia.1187 Generalnie poparcie 

dla tego poglądu wynika z tego, że ustawodawca tworząc przepisy o łączeniach miał na celu 

stworzenie jednolitej procedury, a więc ciągu zdarzeń, które tworzą spójną całość 

zabezpieczającą należycie interesy akcjonariuszy (argument systemowy). Pozbawienie 

możliwości powoływania się na uchybienia związane z fazą informacyjną połączenia istotnie 

ograniczałyby skuteczność tych przepisów w praktyce (argument teleologiczny).  

Szczególne traktowanie transakcji połączenia spółek na gruncie prawnym wyrażone 

zostało poprzez regulację art. 509 § 2 i 3 w zw. z 5161 k.s.h. przewidującą ograniczenie 

formalnych i merytorycznych warunków zaskarżenia uchwały połączeniowej. Te pierwsze 

dotyczą ujednolicenia i skrócenia terminu dla zaskarżenia uchwały w porównaniu z regulacjami 

stosowanymi w przypadku „zwykłego” zaskarżenia. Na gruncie przekształceń termin ten 

wynosi miesiąc od dnia powzięcia uchwały (a tempore facti).1188 W zakresie zarzutów 

merytorycznych, podstawą zaskarżenia uchwały nie mogą być zarzuty dotyczące wyłącznie 

stosunku wymiany udziałów lub akcji określonego w planie połączenia. Regulacja ta zatem 

                                                 

i wyboru prawa właściwego dla spółki wynika z porządku unijnego. Zob. wyr. TS w sprawie Polbud, C-106/16, 

par. 33. Nie wyklucza to jednak możliwości stwierdzenia naruszenia prawa akcjonariuszy mniejszościowych, 

jeżeli połączenie prowadzi do zmiany lex societatis oraz transakcja ta nie znajduje żadnego innego realnego 

uzasadnienia („sztuczność”) niż te związane z chęcią pokrzywdzenia niektórych akcjonariuszy. Zob. wyr. TS  

w sprawie Cadbury Schweeps, C-196/04, par. 51. 
1187 Pogląd ten znajduje poparcie w orzecznictwie i doktrynie na gruncie połączeń krajowych. Por. wyr. SA  

w Łodzi z 31.5.2011 r., I ACa 328/11, LEX nr 1135394; podobnie jak w uzasadnieniu tego wyroku  

M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 234, nb. 13, który na gruncie art. 504 k.s.h.  (zawiadomienie wspólnika 

o zamiarze połączenia) wskazuje, że naruszenie procedury łączeniowej, o ile miało istotny wpływ na treść samej 

uchwały w tej sprawie może stanowić podstawę unieważnienia uchwały; tak też R. Uliasz w: R. Uliasz, 

Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, Warszawa 2018, s. 344; K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, 

s. 1199, nb. 5; który uzasadnia swój pogląd głównie koniecznością ochrony wspólników; A. Szumański,  

w: Kodeks…, 2009, s. 463-464, nb. 24; R. Pabis, w: Kodeks…, t. 4, 2016, s. 281, nb. 9; P. Pinior, w: Kodeks…,  

s. 1248, nb 5; G. Pobożniak, Wokół problematyki zaskarżania uchwał połączeniowych, Glosa 4/2015, s. 56-57, 

który jednoznacznie wskazuje na konieczność uwzględnienia materii proceduralnej w ramach podstaw zaskarżenia 

uchwał i wskazuje, że naruszenia tego typu będą miały charakter doniosły dla orzeczenia w sprawie;  

w uzasadnieniu autor ten wskazuje, że odmienny pogląd „nadawałaby przepisom o procedurze połączenia rangę 

przepisów instruktażowych”.  
1188 Termin ten nie różni się zasadniczo od terminów przewidzianych w przypadku spółki publicznej, gdzie termin 

miesięczny (lub 30-dniowy) jest standardem (por. art. 424 § 2 k.s.h., 425 § 3 k.s.h.). Skrócenie terminu jest dopiero 

widoczne w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały spółki z o.o. oraz niepublicznej spółki akcyjnej  

– 6 miesięcy (por. art. 252 § 1 oraz art. 425 § 2 k.s.h.). Większe znaczenie ma jednak ujednolicenie rozpoczęcia 

biegu terminu, a konkretnie ustalenie, że nie ma znaczenia moment dowiedzenia się przez wspólnika 

(akcjonariusza) o powzięciu uchwały, co pozwala przykładowo istotnie skrócić 3-letni termin zaskarżenia uchwały 

w przypadku jej nieważności w spółce z o.o. (art. 252 § 3 k.s.h.). 
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stanowi wyjątek od ogólnych reguł zaskarżania uchwał (w spółce z o.o.: art. 249 § 1 oraz 252 

§ 1 k.s.h., a w spółce akcyjnej: art. 422 § 1 oraz 425 § 1 k.s.h.).1189 Z punktu widzenia 

teleologicznego, zadaniem art. 509 § 3 k.s.h. jest przyspieszenie realizacji połączenia poprzez 

pozbawienie udziałowców możliwości kwestionowania uchwały w oparciu o niewłaściwe 

ustalenie parytetu wymiany. Zastrzeżenia tego rodzaju wynikają często z odmiennej oceny 

wartości spółek biorących udział w łączeniu. Nierzadko w takiej sytuacji nie w pełni 

uzasadnione oczekiwania akcjonariuszy mogą przekraczać wartość przyjętą w planie 

połączenia. Trudności w ustaleniu zasadności podniesionych wątpliwości mogłyby istotnie 

spowolnić połączenie. W rezultacie wszystkie spory związane z parytetem wymiany zostały 

przeniesione do odrębnego postępowania sądowego, które może toczyć się w trakcie lub już  

po zakończeniu połączenia.  

Rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę miało więc służyć przyspieszeniu 

postępowania łączeniowego, ze względu jednak na sposób sformułowania przepisów wywołuje 

ono istotne wątpliwości. Wpływać to może poważnie na skuteczność tej regulacji. Celem 

rozwinięcia przedstawionej tezy, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, jaki charakter ma 

regulacja wyłączenia wskazana w art. 509 § 3 k.s.h.: procesowy czy materialny. Uściślając, 

przedmiotowa regulacja dotyczy albo niedopuszczalności wniesienia powództwa opartego 

wyłącznie o zarzut nieprawidłowości stosunku wymiany, albo zakazu wzruszalności uchwały 

w oparciu o błędy związane ze stosunkiem wymiany. W tym drugim przypadku ograniczeniu 

uległby zakresu zastosowania ogólnych przepisów dotyczących zaskarżalności uchwał. 

Literalne brzmienie omawianego tu przepisu w zasadzie przesądza, że odnosi się on do kwestii 

dopuszczalności powództwa, a nie jego zasadności. W innym przypadku mowa w nim byłaby 

o tym, że „uchwała nie podlega uchyleniu lub unieważnieniu” ze względu na parytet wymiany.  

Przedmiotowe wyłączenie dotyczy tylko powództw, które zostały oparte wyłącznie  

o nieprawidłowości w określeniu stosunku wymiany praw udziałowych, przy uwzględnieniu 

ogólnych reguł zaskarżalności uchwał spółek kapitałowych.1190 Postawienie jakiegokolwiek 

innego zarzutu, nawet takiego, który okaże się nietrafny już w toku procesu sądowego nie daje 

podstaw do odrzucenia przez sąd powództwa na gruncie art. 509 § 3 k.s.h. Ponadto, w doktrynie 

wskazano na konieczność zastosowanie tego przepisu w sytuacjach, w których niektóre  

                                                 

1189 Zob. A. Koch, Glosa do wyroku SN z 7.12.2012 r. (II CSK 77/12), OSP 10/2013, s. 697. 
1190 Przykładowo zarzut zaniżenia parytetu wymiany w ten sposób, że narusza on dobre obyczaje i godzi w interes 

spółki albo ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stanowić będzie dopiero zarzut o jakim mowa w art. 509 § 3 

k.s.h. 
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zarzuty wobec uchwały podawane są wyłącznie dla pozoru i w celu obejścia omawianego  

tu ograniczenia.1191 Odmienne podejście opierające się na ściśle literalnym brzmieniu przepisu 

poddawałaby w wątpliwość jego skuteczność w praktyce. Niewątpliwie należy przychylić się 

do tego poglądu, ale równocześnie wskazać, że możliwość stwierdzenia przez sąd pozorności 

zarzutów nie będzie stanowić łatwego zadania. Pod uwagę należy tutaj wziąć zarówno 

materialne, jak i dowodowe podstawy powództwa. Sąd powinien mieć możliwość odrzucenia 

pozwu nawet po przeprowadzeniu niektórych dowodów, np. przesłuchania świadków, którzy 

okazali się nie mieć większej wiedzy na temat sprawy, o czym powód mógł co najmniej mieć 

świadomość. Nadal jednak praktyczne zastosowanie art. 509 § 3 k.s.h. w dużej mierze zależeć 

będzie od kreatywności powoda, a więc odpowiedniego sformułowania treści pozwu.1192 

Kolejnym problemem związanym z art. 509 § 3 k.s.h. jest ustalenie co należy rozumieć 

przez stosunek wymiany, a dokładnie, czy dotyczy on tylko informacji zawartych w planie 

połącznie załączanego do uchwały łączeniowej, czy także fragmentów procedery łączeniowej, 

które służą ustaleniu prawidłowości parytetu wymiany i wpływają na decyzję akcjonariuszy  

w tym zakresie. Na tak zadane pytanie SN w wyr. z 7.12.2012 r.1193 odpowiedział, że „skoro 

zaś art. 509 § 3 k.s.h. wyraźnie stanowi, że uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 

połączenia spółek nie podlega zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie 

stosunku wymiany akcji, tym samym wykluczone jest podważanie takiej uchwały tylko z tego 

względu, że naruszono przepisy proceduralne, które miały służyć ustaleniu, czy parytet 

wymiany jest prawidłowy”. W uzasadnieniu wyroku SN wskazał, że naruszenie przepisów 

proceduralnych może powodować wadliwość uchwały łączeniowej, o ile miało to wpływ na 

treść tej uchwały. W ocenie sądu sprzeczność z prawem w rozpoznawanej sprawie wynikała  

z braku załączenia do planu fuzji wyceny spółek wymaganej na gruncie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. 

Z kolei istotność tego naruszenia polegała na tym, że wiedza o wycenie spółek mogła wpłynąć 

na decyzję akcjonariuszy w trakcie walnego zgromadzenia. Niemniej wpływ ten ogranicza się 

tylko do parytetu wymiany, a w konsekwencji niezbędne stało się zastosowanie art. 509 § 3 

k.s.h. Równocześnie zdaniem SN skarżący akcjonariusz nie jest w takiej sytuacji całkowicie 

pozbawiony prawa do informacji o warunkach połączenia, gdyż ocenie prawidłowości 

                                                 

1191 Zob. A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 465, nb. 26. 
1192 Przykład ten pokazuje niedostosowanie regulacji materialnych – art. 509 § 3 k.s.h. z przepisami procesowymi 

(brak specjalnych reguł dowodowych).  
1193 II CSK 77/12, Legalis. 
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ustalenia parytetu wymiany służy opinia biegłego. Ponadto otwarta pozostaje możliwość 

dochodzenia przez wspólnika roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.  

Przedstawione argumenty zostały poddane krytyce ze strony przedstawicieli 

doktryny.1194 Na szczególną uwagę zasługują zastrzeżenia podniesione przez K. Oplustila.1195 

Autor ten w glosie do orzeczenia wskazał, że SN błędnie powiązał obowiązek podania do 

wiadomości akcjonariuszy informacji o podstawach obliczenia stosunku wymiany z samym 

parytetem wymiany. Ten pierwszy ma na celu zapewnienie odpowiedniej procedury 

podejmowania decyzji w sprawie uchwały połączeniowej (funkcja informacyjna), a ten drugi 

oddziałuje bezpośrednio na sferę majątkową akcjonariusza. Uznanie, że wymogi proceduralne 

prowadzące do podjęcia uchwały łączeniowej, nawet jeżeli dotyczą funkcjonalnie ustalenia 

parytetu wymiany nie podlegają zaskarżeniu, powodowałoby istotne osłabienie ochrony praw 

akcjonariuszy.1196 K. Oplustil odpiera również argument o alternatywnych w stosunku do 

zaskarżenia uchwały instrumentach ochrony. W jego ocenie dochodzenie odszkodowania na 

zasadach ogólnych ze względów dowodowych (brak dostępu do dokumentacji wyceny) może 

być istotnie utrudnione. 

Odnosząc się do przedstawionych stanowisk należy zauważyć, że SN starał się 

zapewnić równowagę pomiędzy sprawnością postępowania przekształceniowego i uzyskaniem 

korzyści płynących ze skutków tej transakcji a ochroną akcjonariuszy, o czym wyraźnie 

wspomina w swoim uzasadnieniu. W glosie K. Oplustila natomiast akcent położony jest na 

ochronę interesu akcjonariuszy mniejszościowych, co wręcz przybiera postać absolutyzowania 

niektórych uprawnień proceduralnych, a zwłaszcza tych związanych z otrzymaniem 

odpowiednich informacji. Przedstawione przeciwstawne stanowiska w dużej mierze 

odzwierciedlają zarówno brzmienie, jak i cel art. 509 § 3 k.s.h. Mimo to zgodzić należy się  

z tym, że wykładnia dokonana przez SN wykracza poza zakres zastosowania normy 

wynikającej z tego przepisu. Zgodnie z art. 509 § 3 k.s.h. „uchwała [łączeniowa] nie podlega 

zaskarżeniu ze względu na zastrzeżenia dotyczące wyłącznie stosunku wymiany udziałów lub 

akcji”. Przez zastrzeżenia należy tu rozumieć określone przyczyny, które powodują 

unieważnienie lub uchylenie uchwały na podstawie ogólnych reguł zaskarżania uchwał. 

Zgodnie z dominującym poglądem w literaturze przedmiotu, zastrzeżenie dotyczące każdej 

                                                 

1194 Zob. A. Koch, Glosa…, s. 696 i n.; G. Pobożniak, Wokół…, s. 51 i n.; R. Pabis, w: Kodeks…, T. 4, 2016,  

s. 280-281, nb. 9. 
1195 K. Oplustil, Zaskarżenie uchwały o połączeniu z powodu naruszenia przepisów proceduralnych związanych z 

ustaleniem i weryfikacją parytetu wymiany akcj, Glosa 3/2014, s. 44 i n. 
1196 Ib., s. 50. 
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uchwały łączeniowej może odnosić się zarówno do uchwały, jak i całej procedury połączenia, 

o ile naruszenia miały wpływ na treść uchwały.1197 Zatem konsekwentnie należy przyjąć,  

że art. 509 § 3 k.s.h. dotyczy każdego z etapów ustawowo określonej procedury łączeniowej aż 

do podjęcia uchwały. Przez kwestie związane ze stosunkiem wymiany można natomiast 

rozumieć tylko końcowe ustalenia w tym zakresie lub też pozostałe działania, które prowadziły 

do określenia tej wartości. Podważanie podstaw ustalenia parytetu wymiany zmierzać będzie 

najczęściej do zakwestionowania samego parytetu. Stąd prima facie należałoby odmówić 

możliwość podnoszenia zastrzeżeń mających właśnie na celu bezpośrednie lub tylko pośrednie 

podważanie stosunku wymiany udziałów lub akcji na podstawie art. 509 § 3 k.s.h. Od tego 

trzeba odróżnić kwestie, które służą dostarczeniu akcjonariuszom informacji potrzebnym im 

do podjęcia decyzji w sprawie uchwały łączeniowej, na co słusznie zwrócił uwagę K. Oplustil. 

Rozróżnienie to wynika z faktu, że niedochowanie obowiązków informacyjnych de facto 

pozbawiałoby akcjonariuszy uprawnienia do podjęcia świadomej decyzji (oddania głosu) na 

walnym zgromadzeniu (prawo korporacyjne), a które to wyraźnie wynika z regulacji całej 

pierwszej fazy łączenia spółek. Kwestia ta nie jest tożsama z samym uprawnieniem  

o charakterze majątkowym, czyli prawem do uzyskania ekwiwalentu za dotychczas posiadane 

akcje w jednej ze spółek łączących się.1198 Stąd przykładowo badanie planu połączenia przez 

biegłego, pomimo że jego podstawowym przedmiotem jest stosunek wymiany nie wpływa na 

ustalenie tego stosunku, a ma przede wszystkim za zadanie dostarczenie akcjonariuszom 

specjalistycznych informacji. Również art. 509 § 3 k.s.h. nie dotyczy sytuacji, w której plan 

połączenie nie zawierałby w ogóle parytetu wymiany, niezależnie, czy poprzez omyłkę, czy 

nawet celowe powierzenie sprecyzowania parytetu zarządowi przed złożeniem wniosku do 

sądu rejestrowego. Taka sytuacja nie wiąże za sobą kwestionowania wysokości parytetu 

wymiany, ale odpowiednio stanowi kwalifikowany brak uchwały połączeniowej lub działanie 

sprzeczne z ustawą. Bardziej problematyczna okazuje się kwalifikacja niektórych dokumentów 

składanych w ramach procedury łączeniowej. Tutaj zawsze należy badać, czy akcjonariusz 

kwestionuje przykładowo zawarte w sprawozdaniu zarządu podstawy ustalenia stosunku 

                                                 

1197 Tak: K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1199, nb. 5; A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 463–464, nb. 244; 

R. Pabis, w: Kodeks…, T. 4, 2016, s. 281, nb. 9; P. Pinior, w: Kodeks…, 2015, s. 1248, nb. 5; A. Witosz, Łączenie 

się i podział spółek w Kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz 2002, s. 114; z kolei M. Rodzynkiewicz zaznacza, 

że naruszenie procedury łączenia może stanowić podstawę zaskarżenia, o ile zostało wykazane, że miało ono 

wpływ na treść uchwały, zob. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 234-235, nb. 14. 
1198 Na marginesie warto podkreślić, że wątpliwe normatywnie pozostają argumenty K. Oplustila dotyczące 

ewentualnych trudności w dochodzenia odszkodowania przez akcjonariusza na zasadach ogólnych. Nie oznacza 

to, że takie problemy nie zaistnieją, ale chodzi tutaj o to, że ustawodawca wyraźnie wypowiedział się w tej materii, 

a więc co najwyżej krytyce poddać należy brak szczególnych reguł dochodzenia odszkodowania i zwykłe 

odesłanie do przepisów ogólnych w tym zakresie. Por. K. Oplustil, Zaskarżenie…, s. 52. 
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wymiany, czy też zarzuca, że informacje tam zawarte nie dostarczają ustawowo wymaganych 

danych potrzebnych do podjęcie decyzji o uchwale łączeniowej. Odwołując do realiów sprawy, 

na kanwie której zapadło orzeczenie SN z 7.12.2012 r., warto wskazać, że niesporne w sprawie 

okazało się załączenie do planu połączenia dokumentu, który nie stanowił wyceny majątku 

spółki, na podstawie której dokonano ustalenia parytetu wymiany akcji. Spowodowało to,  

że akcjonariusze pozostali bez dostępu do informacji istotnych dla możliwości podjęcia decyzji 

na walnym zgromadzeniu. Zachowanie spółki (zarządu) godziło zatem w uprawnienia osobiste 

akcjonariuszy, nie zaś majątkowe. Potwierdza to fakt, że naruszenie tego rodzaju nie 

prowadziło koniecznie do uszczuplenia wartości praw udziałowych posiadanych w spółce 

połączonej. Z tego również wynika niepoprawność rozumowania SN, gdy wskazał,  

że akcjonariuszowi pozostaje możliwość żądania odszkodowania. Problem jednak polega na 

tym, że odszkodowanie nie stanowi rekompensaty za naruszenie prawa do informacji i dostępu 

do określonych danych przed podjęciem uchwały połączeniowej. Można jedynie założyć,  

że stanowisko SN wynikało z charakteru sprawy, w której zapadło orzeczenie, a konkretnie 

faktu, że utrzymanie w mocy uchwały umożliwiało uniknięcie kosztów ponownego 

przeprowadzenia procedury połączenia. Takie podejście jest jednak niewłaściwe w dłuższej 

perspektywie, gdyż, jak trafnie zauważa K. Oplustil, prowadzi do istotnego osłabienia prawa 

do informacji akcjonariuszy,1199 wyraźnie wynikającego z regulacji ustawowych. Zgodnie  

z nimi takie prawo stanowi wartość samą w sobie, niezależną od wartości ewentualnego 

odszkodowania za niewłaściwe ustalenie parytetu wymiany.1200 

1.4.3. Szczególne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie 

transgranicznych połączeń  

Z racji tego, że połączenie jest skomplikowanym procesem z udziałem podmiotów  

o różnych interesach, istnieje ryzyko, że niektóre z nich zostaną w jego wyniku pokrzywdzone. 

Równocześnie wzgląd na sprawność przebiegu połączenia determinuje chociażby potrzebę 

ograniczenia niektórych uprawnień właścicielskich akcjonariuszy (np. zaskarżenie uchwały 

oraz możliwości unieważnienia całego procesu) i przekształcenia ich w uprawnienia 

obligacyjne – odszkodowawcze. Stąd stworzenie szczególnych podstaw odpowiedzialności 

                                                 

1199 Zob. K. Oplustil, Zaskarżenie…, s. 50. 
1200 Z taką sytuacją oczywiście można się nie zgadzać i nawet zarzucić, że strategia regulacji łączeń spółek oparta 

o informacje jest dostosowana do modelu ładu korporacyjnego o silnie rozproszonym akcjonariacie. Taki model 

co do zasady nie występuje w Polsce, a więc nie powinno dziwić, że czasami pojawią się takie orzeczenia jak te 

tutaj omawiane.  
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podmiotów istotnie zaangażowanych w łączenie spółek i samych spółek staje się istotnym 

celem regulacji fuzji.  

W polskim prawie przewidziana została odpowiedzialność spółki łączącej się 

transgranicznie za szkodę wynikającą z uchwały o połączeniu sprzecznej z ustawą, umową bądź 

statutem spółki lub dobrymi obyczajami (art. 51617 § 3 k.s.h.). W tym przypadku za istotną 

wadę prawną uchwały uważa się także nieprawidłowe określenie stosunku wymiany (art. 509 

§ 3 zd. 2 w zw. z 5161 k.s.h.). Ponadto szczególnie unormowana została odpowiedzialność 

członków organów (zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej) i likwidatorów spółek 

łączących się (art. 512 w zw. z 5161 k.s.h.) oraz biegłego (art. 513 w zw. z 5161 k.s.h.).  

W doktrynie panują zróżnicowane poglądy co do charakteru wskazanych podstaw 

odpowiedzialności – deliktowy1201 lub zbliżony (autonomiczny) do odpowiedzialności za czyn 

niedozwolony,1202 a także kontraktowy w przypadku chociażby odpowiedzialności z art. 509 § 

3 k.s.h. (odpowiedzialność za nierzetelne ustalenie parytetu wymiany).1203 Poza wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych, wymienione przepisy często w niewielkim stopniu modyfikują 

ogólne zasady dochodzenia tego typu roszczeń odszkodowawczych, o czym szerzej poniżej.  

W związku z tym należy stwierdzić, że ich wprowadzenie do k.s.h. miało głównie ułatwić 

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wobec konkretnych podmiotów. Uwaga ta  

w szczególności dotyczy możliwości dochodzenia bezpośrednio przez wspólników roszczeń 

wobec członków organów, co, jak zauważa A. Szumański, stanowi „nową jakość”  

w odniesieniu do przepisów o odpowiedzialności członków zarządu.1204 

1.4.3.1. Odpowiedzialność spółki za wady uchwały połączeniowej  

Zgodnie z regulacją ustawową, spółka odpowiada za uchwałę połączeniową, o ile 

okaże się ona sprzeczna z ustawą, umową albo statutem spółki lub dobrymi obyczajami. 

Możliwość kierowania roszczenia wobec spółki za działania jej organów nie jest niczym 

nadzwyczajnym.1205 W tym przypadku celowość takiego rozwiązania dodatkowo wynika  

                                                 

1201 Zob. P. Pinior, w: Kodeks…, s. 124, nb.4; K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1212, nb. 2. 
1202 Zob. A. Szumański, w: Komentarz…, 2009, s. 505-06, 514, nb. odpowiednio 22-24, 15. Z tego też względu  

w braku norm szczególnych w k.s.h. należy posiłkować się odpowiednimi przepisami k.c. (art. 415 i n. k.c.). 

Podobnie, jak się wydaje: A. Witosz, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, W. Pyzioł (red.), Warszawa 2008, 

s. 1059, nb. 5. 
1203 Zob. R. Pabis, w: Kodeks…, t. 4, s. 307, nb. 69; oraz A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Kodeks…, t. 4, s. 47, 

nb. 59. 
1204 Zob. A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 498, nb. 2. „Nowa jakość” wyraża się tu w przełamaniu zasady 

odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki i ewentualnego dochodzenia przez wspólników tej 

odpowiedzialności na regułach powództwa derywatywnego (por. art. 295 k.s.h.). 
1205 Por. art. 416 k.c. 
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z faktu ograniczenia możliwości zaskarżenia uchwały połączeniowej na podstawie stosunku 

wymiany oraz wyłączenia takiej możliwości po dniu połączenia (art. 51617 § 1 k.s.h.). 

Podmiotem uprawnionym i zarazem legitymowanym do wytoczenia powództwa jest 

verba legis skarżący. Chociaż w doktrynie istnieją rozbieżności co do znaczenia tego ostatniego 

pojęcia, za najbardziej zbliżony do celu i brzmienia art. 51617 § 3 k.s.h. należy uznać pogląd 

wyrażony przez M. Rodzynkiewicza. Autora ten z jednej strony nie ogranicza kręgu podmiotów 

uprawnionych z tytułu roszczenia odszkodowawczego do osób, które faktycznie zaskarżyły 

uchwałę połączeniową, a z drugiej wyklucza podmioty, które nie są generalnie legitymowane 

do wniesienia odpowiedniego powództwa przeciwko uchwale spółki, np. pracownicy.1206 

Stanowisko to jednak wydaje się iść za daleko w zakresie, jakim przyznaje prawo do 

odszkodowania wszystkim akcjonariuszom, również tym którzy nie byli obecni na 

zgromadzeniu. Chociaż M. Rodzynkiewicza nie stwierdza tego wprost, to wśród „wszystkich 

wspólników” byliby także tacy, którzy głosowali „za” uchwałą łączeniową. Przez „skarżącego” 

należy zatem rozumieć każdorazowo osobę uprawnione na gruncie art. 250 oraz art. 422 § 2 

k.s.h. Z kolei P. M. Wiórek, T. Siemiątkowski oraz R. Potrzeszcz opierają się na ściśle 

literalnym brzmieniu przepisu i wskazują, że uprawniony jest tylko podmiot, który już 

zaskarżył uchwałę łączeniową.1207 Takie ograniczenie nie wydaje się jednak zasadne.  

Po pierwsze, w niektórych sytuacjach zaskarżenie uchwały pozbawione będzie celu, np. 

zaskarżenie w związku z błędnym ustaleniem stosunku wymiany. Po drugie, można sobie 

wyobrazić sytuację, że w interesie akcjonariusza będzie leżeć nie tyle pozbawienie 

skuteczności uchwały, gdyż samo połączenie okaże się zgodne z jego interesem, lecz jedynie 

uzyskanie wyrównania szkody jaką poniósł na skutek pewnych działań bezprawnych (np. 

koszty uzyskania opinii eksperckiej na temat stosunku wymiany wobec wystąpienia 

nieprawidłowości przy sporządzeniu opinii biegłego na temat planu połączenia). Lepszym 

rozwiązaniem jest zatem pozostawienie akcjonariuszowi wyboru, które powództwo bardziej 

odpowiada jego interesom. 

Elementem charakterystycznym art. 51617 § 3 k.s.h. jest autonomiczne uregulowanie 

bezprawności czynu niedozwolonego, a mianowicie sprzeczności uchwały o połączeniu  

z ustawą, umową albo statutem lub dobrymi obyczajami. Przepis ten nawiązuje w pewnym 

stopniu do ogólnych podstaw zarówno unieważnienia, jak i uchylenia uchwał. W porównaniu 

z ogólnym przepisami o zaskarżalności uchwał, uzyskanie odszkodowania na gruncie art. 51617 

                                                 

1206 Odmiennie K. Oplustil, Kodeks…, 2015, s. 1270, nb. 5; A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 616-17, nb. 5. 
1207 Zob. P.M. Wiórek, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 4, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz (red.), 

Warszawa 2011, s. 174, nb. 3 
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§ 3 k.s.h. nie jest uzależnione od stwierdzenia naruszenia interesu spółki lub realizacji celu  

w postaci pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. Mówiąc inaczej, sprzeczność ze 

statutem lub dobrymi obyczajami jest samoistną podstawą bezprawności uchwały. 

Ograniczenie to i jednocześnie ułatwienie dochodzenia roszczeń można wyjaśnić tym,  

że odszkodowanie chroni interes indywidualny akcjonariuszy i nie jest w tym przypadku 

konieczne rozważanie interesu całej spółki lub interesu akcjonariuszy mniejszościowych.  

Z drugiej strony, pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych często równoznaczne będzie 

z naruszeniem dobrych obyczajów. 

Roszczenie z art. 51617 § 3 k.s.h. nie zmierza do pozbawienia skuteczności uchwały  

o połączeniu oraz samego połączenia. Z tego względu naprawienie szkody w tej sytuacji 

ograniczać będzie się zasadniczo do wypłaty odszkodowania pieniężnego na rzecz powoda. 

Na koniec tych rozważań warto zwrócić uwagę na fakt, że przedstawiona regulacja  

nie precyzuje, która spółka biorąca udział w połączeniu ponosi odpowiedzialność 

odszkodowawczą. Jednak jak słusznie wskazuje M. Rodzynkiewicz, w związku z tym,  

że uchwała odnosi skutek dopiero po zarejestrowaniu połączenia za odpowiedzialne można 

uznać jedynie spółkę pozostałą lub powstałą wyniku połączenia.1208 Wtedy bowiem można 

mówić w ogóle o powstaniu szkody. Powstaje zatem pytanie, czy odpowiedzialność 

uregulowana na gruncie polskiego prawa znajdzie zastosowanie tylko w przypadku, gdy spółką 

przejmującą lub nowo zawiązaną jest podmiot podlegający prawu polskiemu. Odpowiedź na 

tak zadane pytanie sprowadza się do ustalenia, jakiemu statutowi personalnemu czy 

deliktowemu podlega roszczenie z art. 51617 § 3 k.s.h. Z perspektywy teleologicznej, 

ustanowienie tego przepisu miało gwarantować prawidłowy przebieg postępowania 

łączeniowego oraz ewentualnie uzyskanie ekwiwalentu za naruszenia zarówno praw 

majątkowych, jak i korporacyjnych akcjonariusza. Dodatkowo treść roszczenia  

o odszkodowanie nie przyznaje prawa, które dotyczyłyby stosunków wewnętrznych spółki. 

Patrząc na samą treść przepisu, sposób uregulowania jego przesłanek odpowiada ogólnie 

standardowi deliktowemu, z tym zastrzeżeniem jednak, że przesłanka bezprawności odpowiada 

w dużej mierze podstawom właściwym dla zaskarżalności uchwał, a więc aktów wewnętrznych 

spółki. Autonomiczne uregulowanie podstaw odpowiedzialności, a nie bezpośrednie odwołanie 

się do przepisów dotyczących właśnie zaskarżalności uchwał przemawiałoby jednak nadal  

za podporządkowaniem ich statutowi deliktowemu. Z przedstawionych uwag wynika, że  

trudno jednoznacznie przesądzić o charakterze omawianego tu przepisu. Wydaje się jednak,  

                                                 

1208 Zob. M. Rodzynkiewicz w: Kodeks…, 2016, s. 427, nb. 6. 
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że nawet jego ścisły związek z procesem restrukturyzacyjnym oraz naruszeniem norm 

prawnospółkowych nie powinien przeważyć nad koniecznością ochrony akcjonariuszy polskiej 

spółki przejmowanej. W przypadku bowiem braku odpowiednich norm w prawie spółki nowo 

powstałej lub przejmującej akcjonariusze pozbawieni byliby możliwości dochodzenia 

naprawienia wyrządzonej im szkody. 

1.4.3.2. Odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki wobec wspólników 

Odpowiedzialność funkcjonariuszy spółek łączących się (członków zarządu, rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorów) wobec wspólników wynika z art. 512 

k.s.h., który poprzez art. 5161 k.s.h. powinien znaleźć zastosowanie również na gruncie 

połączeń transgranicznych.1209  

W związku z tym, że przepis ten zasadniczo odwołuje się do naruszenia przepisów 

prawa spółek (ustawowych – reguł procedury połączeniowej albo prywatnych – umowa albo 

statut spółki), to należy ocenić go jako przynależący do statutu personalnego lex societatis.  

W rezultacie jego zastosowanie ograniczy się do oceny zachowania funkcjonariuszy spółek 

podlegających prawu polskiemu do chwili połączenia. Wykluczyć zatem należy 

odpowiedzialność członków organów pozostałych spółek, o ile ich zachowanie nie będzie 

spełniać przesłanek odpowiedzialności na zasadach ogólnych (art. 512 § 2 zd. 2 w zw. z 300 

lub 490 k.s.h.), np. w razie podjęcia działań celem popełnienia oszustwa względem wspólników 

lub akcjonariuszy polskiej spółki. Dodać trzeba, że w sytuacji, w której spółka przejmująca lub 

nowo zawiązana została założona pod obcym prawem, powództwo przeciwko 

funkcjonariuszom polskich spółek biorących udział w połączeniu będzie można wytoczyć  

w Polsce. Odmienne podejście do tej kwestii mogłoby się wydać trudne do zaakceptowania,  

w szczególności poprzez zobowiązanie do wniesienie pozwu w państwie, które nie ma 

praktycznie nic wspólnego ze źródłem i podmiotami zobowiązania. 

1.4.3.3. Odpowiedzialność biegłego 

Podobnie jak w przypadku odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki, 

odpowiedzialność biegłego za badanie planu połączenia wynika z przepisów o łączeniach 

krajowych (art. 513 k.s.h.) i znajduje zastosowania do łączeń transgranicznych na skutek 

ogólnego odesłania z art. 5161 k.s.h. Podmiotami uprawnionymi na podstawie art. 513 k.s.h.  

                                                 

1209 Nie jest to oczywiście jedyna podstawa ewentualnej odpowiedzialności cywilnej członków zarządu w związku 

z procesem transgranicznego łączenia. Szersze jej omówienie nie jest tu ani możliwe, ani celowe. Szczegółowe 

omówienie reguł odpowiedzialności osób działających za spółkę i ich charakteru prawnego można odnaleźć  

w monografii P. Błaszczyka, Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej 

łączenia się, podziału i przekształcania, Warszawa 2011, s. 89-296. 
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są spółki łączące się oraz ich wspólnicy, co wynika z podstawowego celu, jaki spełniać ma 

kontrola przeprowadzana przez biegłego w ramach połączenia. Chodzi tutaj o zapewnienie 

odpowiednich informacji wspólnikom oraz odpowiedniego poziomu usługi wykonywanej na 

rzecz poszczególnych spółek.1210  

Omawiany przepis, poza wskazaniem podmiotów uprawnionych (spółek łączących się 

i ich wspólników), nie wprowadza praktycznie istotnych modyfikacji do standardu 

pociągnięcia biegłego do odpowiedzialności. W przeciwieństwie do art. 512 k.s.h. nie nakłada 

on na biegłego obowiązku wykazania, że nie ponosi on winy. Standard odpowiedzialności 

wyznaczają: bezprawność działania biegłego (sprzeczność z powszechnie obowiązującymi 

przepisami lub normami deontologicznymi), wystąpienie w związku z tym szkody oraz wina. 

Zważywszy na okoliczność, że zadaniem biegłego jest głównie zbadanie prawidłowości 

ustalenia stosunki wymiany udziałów w planie połączenia, a więc kategorii z natury ocennej, 

trudno nie dostrzec, że pociągnięcie biegłego do odpowiedzialności będzie często trudnym 

zadaniem. Dodać trzeba, że jego opinia ma niewiążący charakter, a więc w wielu przypadkach 

skomplikowane stanie się wykazanie związku pomiędzy jego działaniem a szkodą. W istocie 

zatem sens biegłego w postępowaniu połączeniowym można ograniczyć do spółek  

o rozproszonym akcjonariacie. Tam bowiem dopiero głosy pojedynczych akcjonariuszy mają 

istotne znaczenie. Ponadto ich udział w majątku spółki nie jest na tyle wysoki, aby opłacalne 

było dla nich zadbanie o własną analizę prawidłowości ustalenia stosunku wymiany lub aby 

mieli oni możliwość wpływania na ten stosunek za pośrednictwem zarządu. Dopiero wtedy 

istnieć będzie realny związek pomiędzy oceną biegłego, a ewentualną szkodą powstałą  

w wyniku oddania przez akcjonariusza głosu na walnym zgromadzeniu, który skutkował 

podjęciem uchwały. 

Warto w tym miejscu rozstrzygnąć jeszcze kwestię prawa właściwego, jakiemu 

podlegać będzie odpowiedzialność biegłego. Z racji tego, że kontrola planu połączenia przez 

biegłego (zakres działań i standard należytej staranności) wynika z przepisów prawa 

właściwego dla spółki łączącej, na wniosek której wyznaczony został biegły, to także reguły 

odpowiedzialności należy poszukiwać na gruncie tego prawa. Ponownie należy wskazać,  

że odpowiedzialność ta służy prawidłowemu przebiegu transgranicznego łączenia. Stąd też 

wykluczyć trzeba stosowanie do nich przepisów rozporządzenia Rzym II. Artykuł 1 ust. 2  

pkt d) tego aktu prawnego wymienia kwestie wyłączone spod regulacji rozporządzenia, w tym 

                                                 

1210 Biegły w przypadku łączeń świadczy swoje usługi na podstawie aktu ustanowienia go przez sąd, a nie  

w wyniku zawarcia stosownej umowy. 
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„… odpowiedzialność audytorów wobec spółki lub wobec jej wspólników w związku  

z badaniem dokumentów rachunkowych”. Wprawdzie przepis odnosi się do odpowiedzialności 

biegłego rewidenta w zakresie badania dokumentów rachunków spółki, to jednak te same racje, 

jakie wynikają z wprowadzenia tego postanowienia (tożsamość reguł dotyczących obowiązków  

i odpowiedzialności biegłego regulowanych najczęściej w ramach szeroko rozumianego prawa 

spółek) przemawiają za jego stosowaniem również w przypadku łączeń transgranicznych.1211 

Dopiero w przypadku wyznaczenia wspólnego biegłego dla spółek łączących się zaistnieje 

konieczność kumulatywnego zastosowania poszczególnych porządków prawnych.  

Reguły ustanawiania biegłego różnią się na gruncie krajowych i transgranicznych 

połączeń. W przeciwieństwie do łączeń krajowych, na gruncie transgranicznym o wiele częściej 

będzie dochodziło do podania ocenie połączenia większej liczbie biegłych.1212 W tym ostatnim 

przypadku, powołanie wspólnego biegłego ma miejsce wyłącznie na wniosek spółek łączących 

się (art. 5166 § 1 i 2 k.s.h.). Częściej również praca biegłego w połączeniach transgranicznych 

będzie ograniczała się do zbadania spółek z danego państwa członkowskiego. Zasadniczo 

bowiem badanie planu następuje oddzielnie dla każdej łączącej się spółki.1213 Okoliczność ta 

negatywnie wpłynie między innymi na możliwość dochodzenia od biegłych odszkodowania 

solidarnie (art. 513 § 1 zd. 2 k.s.h.). 

1.4.4. Prawo wyjścia wspólników 

Elementem łączeń transgranicznych w prawie polskim jest przyznanie powszechnego 

prawa wyjścia (odkupu udziałów) wspólnikom polskiej spółki przejmowanej (art. 51611 

k.s.h.).1214 Prawo to przysługuje jedynie w przypadku łączenia emigracyjnego, w którym spółka 

przejmująca lub nowo zawiązana ma siedzibę w innym państwie niż Polska. Wprowadzenie 

                                                 

1211 Odmiennie K. Oplustil, w: Kodeks…, 2009, s. 1246-47, nb. 5, który za łącznik wyznaczający prawo właściwe 

dla odpowiedzialności biegłego uznaje miejsce powstania szkody, czyli siedzibę spółki łączącej się. Przede 

wszystkim nie do końca wiadomo, z jakich powodów autor ten utożsamia miejsce powstania szkody z siedzibą 

spółki łączącej się. Można sobie wyobrazić bowiem sytuację, że na skutek nienależytej opinii dany wspólnik 

wyrazi zgodę na uczestnictwo w spółce zagranicznej nowo zawiązanej, od której otrzyma on zaniżoną ilość akcji. 

W takiej sytuacji miejsce powstania szkody zasadniczo będzie położone w miejscu siedziby spółki nowo 

zawiązanej. 
1212 Zob. przypadek połączenia spółki PAYU S.A. ze spółkami z Węgier, Rumunii oraz Czech (konsolidacja 

działalności w Europie Środkowo-Wschodniej), gdzie dla spółki węgierskiej powołany został odrębny biegły. Zob. 

plan połączenia z 21.9.2015 r., MSiG 2015, nr 192/2015 (4823) z 2.10.2015 r., poz. 14839. 
1213 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1246, nb. 1. 
1214 W przypadku łączeń krajowych analogiczne uprawnienie zostało przewidziane w art. 516 § 3 k.s.h.  

i przysługuje jedynie w przypadku fuzji uproszczonej (tzw. holdingowej lub koncernowej), tj. takiej w której 

spółka przejmująca posiada udziały w spółce przejmowanej o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% 

kapitału zakładowego spółki przejmowanej 516 § 1 k.s.h. Zob. szer. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2009, s. 1230-31, 

nb. 22-25. 
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takiego ograniczenia wynika z ogólnego założenia o braku konieczności przyznania 

generalnego prawa żądania odkupu udziałów w odniesieniu do łączeń krajowych. Takie 

operacje nie wpływają najczęściej istotnie na sytuację prawną wspólników, nawet tych, którzy 

głosowali przeciwko uchwale łączeniowej. Wspólnicy polskiej spółki łączącej się, której statut 

personalny nie ulegnie zmianie, nie są traktowani w lepszy sposób, niż gdyby uczestniczyli  

w operacji wewnątrzkrajowej. Tam bowiem uprawnienie do wyjścia ze spółki przysługuje tylko 

w przypadku przejęcia spółki prawie całkowicie zależnej od spółki przejmującej (art. 516 § 3 

k.s.h.).1215 Dopiero zmiana prawa właściwego dla spółki na skutek fuzji stanowi podstawę do 

przyznania wspólnikom polskiej spółki prawa żądania odkupu udziałów niezależnie od rodzaju 

połączenia. Wspólnik może żądać odkupu jedynie w przypadku dochowania określonych 

wymogów proceduralnych (art. 51611 § 1 k.s.h.), do których przede wszystkim należy: 

głosowanie przeciwko uchwale łączeniowej,1216 zażądania zaprotokołowania sprzeciwu,  

a następnie złożenie odpowiedniego oświadczenia spółce. 

Prawo wyjścia w związku z przeprowadzaniem restrukturyzacji spółki daje 

wspólnikom swobodę wyboru pomiędzy kontynuacją inwestycji a realizacją zysków  

i uwolnieniem środków finansowych. Z drugiej strony odkupienie udziałów wspólników 

zgłaszających żądanie prowadzi do powstania kosztów i ryzyka „drenażu” kapitału spółki.1217 

Z tej perspektywy stosunkowo ciekawym rozwiązaniem było wprowadzenie możliwości 

dokonania odkupu akcji przez spółkę lub pozostałych udziałowców w § 5 art. 51611 k.s.h. 

Regulacja ta wprawdzie nie zmienia podmiotu zobowiązanego do odkupu, a więc spółki 

łączącej się, to jednak daje możliwość nabycia udziałów na rachunek pozostałych wspólników. 

Oznaczać to będzie również rozłożenie kosztów takiej operacji i przynajmniej częściowe ich 

pokrycie przez ekonomicznych właścicieli spółki.1218 Ustawa pozostawia w tym zakresie 

swobodę spółce (zarządowi), a więc ewentualnie zainteresowanie wspólników nabyciem 

                                                 

1215 Zob. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 361, nb. 16 
1216 M. Rodzynkiewicz zwraca uwagę, że przepis ten nie wspomina o sytuacji bezpodstawnego uniemożliwienia 

wspólnikowi udziału w zgromadzeniu, a zatem dopełnienie niezbędnych formalności związanych z prawem 

wyjścia (art. 250 pkt 3 i 4 oraz art. 422 § 1 pkt 3 i 4 k.s.h.). Zob. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 405, 

nb. 2. W takiej sytuacji należy jednak traktować takiego wspólnika na równi ze wspólnikiem, który głosował 

przeciwko uchwale i złożył sprzeciw do protokołu walnego zgromadzenia, mając na względzie to, że nie można 

żądać od kogoś niemożliwego, a ponadto pozwolić spółce lub najczęściej wspólnikowi większościowemu 

osiągnięcia korzyści z naruszenia wymogów ustawowych lub umownych. 
1217 Zob. A. Radwan, Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach 

kapitałowych, Warszawa 2016, s. 398-400.  
1218 Pozbawia to jednak tych ostatnich możliwości ewentualnego dofinansowania spółki w przyszłości. 
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udziałów odkupywanych nie będzie wiążące dla samej spółki.1219 Warto dodać, że pomimo 

lakonicznej wypowiedzi ustawodawcy w tym zakresie, swoboda w dysponowaniu akcjami 

odkupionymi nie oznacza, że zarząd może działać całkowicie dowolnie. W szczególności 

niedopuszczalne byłoby przyznanie akcji tylko jednemu akcjonariuszu pomimo zgłaszania 

popytu ze stronny pozostałych akcjonariuszy. 

Zgodnie z art. 51611 § 6 k.s.h. spółka może nabyć akcje, których wartość nominalna 

wraz z dotychczas posiadanymi już akcjami1220 nie przekracza 25% kapitału zakładowego 

spółki. Podstawowym problemem związanym z tym przepisem jest to, co należy zrobić  

w sytuacji, w której nabycie akcji wszystkich podmiotów zainteresowanych ich sprzedaniem 

mogłoby doprowadzić do przekroczenia wskazanego progu akcji własnych. Uznanie, że spółka 

może odmówić nabycia akcji z uwagi na potencjalne przekroczenie limitu 25% oznaczałoby, 

że prawo wyjścia ma na gruncie art. 51611 § 6 k.s.h. charakter warunkowy. W literaturze 

poparcie niektórych autorów zyskał równocześnie pogląd o tym, że odkup akcji wszystkich 

podmiotów zgłaszających żądanie nie jest warunkiem sine qua non powodzenia połączenia.1221 

Innymi słowy, w przypadku nadmiernej ilości akcji przedstawionych do sprzedaży spółka 

przejmowana może kontynuować łączenie się, a jedynie powinna dokonać proporcjonalnej 

„redukcji” ofert zbycia akcji. Podobne stanowisko przedstawił K. Oplustil, który jednak dodał, 

że „nie może to oznaczać akceptacji dla działań spółki i jej wspólników większościowych, które 

czyniłyby iluzorycznym prawo wyjścia udziałowców mniejszościowych”. Przykładem tego 

byłoby wcześniejsze nabycie akcji własnych przez spółkę i przez to pozbawienie się w dużej 

mierze możliwości wykonania obowiązku odkupu.1222 Autor ten jednak nie wskazuje, jakie 

remedium służyłoby pokrzywdzonym akcjonariuszom w takiej sytuacji. 

Przedstawione przez wymienionych autorów rozwiązanie nie znajduje podstaw  

w brzmieniu art. 51611 k.s.h., który ani nie warunkuje prawo odkupu akcji od możliwości spółki 

w tym zakresie ani nie przewiduje żadnej procedury „redukcji” wolumenu odkupu.1223  

                                                 

1219 Odmiennie K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1257, nb. 4, który zdaje się opierać swój argument na dyrektywie 

unikania sytuacji nabywania przez spółkę własnych akcji, a więc zdarzenia niepożądanego z punktu widzenia 

ochrony kapitału spółki (art. 200 § 1, art. 362 § 1 k.s.h). Chociaż trudno odmówić celowości takiemu ograniczeniu, 

to jednak nie wydaje się, że pogląd tego autora znajduje wystarczające uzasadnienie w brzmieniu art. 51611 § 5 

k.s.h. 
1220 Wartość ta może wynosić nawet 20% w przypadku spółki akcyjnej zgodnie z art. 362 § 2 pkt 2 k.s.h. 
1221 Tak M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 408-09, nb. 11. 
1222 K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1258, nb. nb. 4. 
1223 Wydaje się, że pomysł redukcji odkupu stanowi nawiązanie do reguł przeprowadzania wezwań na akcje spółek 

publicznych. Zob. § 6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów wezwań do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz 

warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań z dnia 14 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1748. 
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Nie wiadomo także, z jakich powodów należałoby w takiej sytuacji uznać prymat prawa spółki 

do dokonania połączenia transgranicznego nad prawem akcjonariuszy do wyjścia z inwestycji. 

Błędnym jest również twierdzenie M. Rodzynkiewicza, że brak spełnienia wszystkich żądań 

odkupu nie stanowi bariery do wydania zaświadczenia o zgodności fuzji z prawem polskim 

(art. 51612 § 1 pkt 10 k.s.h.). Zdaniem wskazanego autora wystarczające jest w omawianym 

wypadku przedstawienie, w jaki sposób limit 25% akcji własnych wpłynął na zredukowanie 

żądań wspólników. Wypada w tym miejscu stwierdzić, że trudna do zaakceptowania jest 

właśnie taka interpretacja art. 51612 § 1 pkt 10 k.s.h., który stanowi o sposobie „realizacji” 

uprawnień. Przepis ten nie daje spółce kompetencji do modyfikacji i ograniczenia uprawnień 

wspólników i określenia sposobu ich wykonania. Ponadto ramy postępowania o zaświadczenia 

o legalności połączenia (badanie przez sąd rejestrowy i wzgląd na szybkość postępowania,  

o czym szerzej poniżej) nie dają podstaw, aby w gestii sądu rejestrowego leżało badanie czy 

„redukcja” odkupu była zasadna. Trzeba uznać więc, że próg określony w przepisach 

dotyczących prawa wyjścia akcjonariuszy ze spółki przejmowanej przez spółkę  

zagraniczną stanowi przeszkodę uniemożliwiającą przeprowadzenie transgranicznego 

połączenia. Tak formalne podejście do art. 51611 § 6 k.s.h. może budzić wątpliwości,  

zwłaszcza gdy zaledwie jedna akcja może zadecydować o niepowodzeniu całej operacji 

połączenia. Warto jednak zaznaczyć, że już sam limit 25% udziałów w stosunku do wartości 

kapitału zakładowego w zestawieniu z wymogiem uzyskania poparcia co najmniej 2/3 głosów 

przez uchwałę o połączeniu (art. 506 § 2 k.s.h.)1224 sprawi, że tylko w bardzo rzadkich 

sytuacjach dojdzie do przekroczenia tego limitu (o ile spóła poprzez wcześniejsze nabycie 

własnych udziałów nie pozbawi się sama możliwości zrealizowania prawa wyjścia). Nawet 

jednak wtedy pozostaje możliwość nabycia części akcji przez akcjonariuszy głosujących  

za uchwałą (art. 51611 § 5 k.s.h.). 

W przypadku przekroczenia progu 25% akcji własnych i ewentualnych sankcji z tym 

związanych, zgodzić należy się z poglądem K. Oplustila, że przynajmniej w odniesieniu do 

spółki akcyjnej naruszenie zakazu nabycia akcji własnych ponad ustawowy limit nie powoduje 

nieważności umowy zbycia zgodnie z art. 364 § 1 k.s.h. Nadal jednak takie działanie naraża 

członków zarządu na odpowiedzialność cywilną i karną (odpowiednio art. 483 § 1 oraz 588 

k.s.h.). 

                                                 

Wskazana redukcja wynika jednak z ograniczenia obowiązku nabycia akcji do określonego tam poziomu. 

Tymczasem art. 51611 k.s.h. nie przewiduje maksymalnej ilości akcji jakie spółka powinna nabyć, a jedynie 

przeciwdziała sytuacjom nadmiernego zmniejszenia majątku spółki, co mogłoby w szczególności zagrażać 

wierzycielom. 
1224 Wymóg ten dotyczy spółek publicznych w pozostałych przypadkach jest to 75% głosów (art. 506 § 1 k.s.h.). 
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Na koniec trzeba również wspomnieć o cenie odkupu, która nie może być niższa niż 

wartość ustalona dla potrzeb określenia parytetu wymiany udziałów (akcji) łączących się spółek 

(art. 51611 § 7 k.s.h.). Powinna ona zatem odpowiadać realnej wartości spółki pod warunkiem 

prawidłowego przebiegu procesu wyceny majątków spółek łączących się. 

1.4.5. Ochrona wierzycieli spółek łączących się 

Podstawowa przyczyną szczególnej ochrony wierzycieli na gruncie połączeń jest 

istnienie zagrożenia ich interesów majątkowych. Może bowiem tak się zdarzyć, że  

z perspektywy niektórych wierzycieli saldo majątkowe podmiotów połączonych będzie 

ujemne. Dotyczy to sytuacji fuzji z udziałem podmiotu zadłużonego, którego zobowiązania są 

następnie pokrywane z majątku innej spółki łączącej się. W związku z tym polski model 

regulacji krajowych połączeń przewidywał mechanizmy ochrony wierzycieli, których działanie 

ma miejsce po dniu połączenia (ex post)1225 i ma dwojaki charakter (art. 495 i 496 k.s.h.). 

Z jednej strony spółka przejmująca lub nowo zawiązana zobowiązana jest do prowadzenia 

odrębnego zarządu majątkiem spółek funkcjonujących przed połączeniem, o ile wierzyciel 

zażądał zapłaty w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu. Celem tego 

obowiązku jest w istocie wykonanie prawa pierwszeństwa zaspokojenia się wierzyciela  

z majątku pierwotnej dłużniczki względem wierzycieli pozostałych spółek biorących udział  

w łączeniu (art. 496 § 1 k.s.h.). Z drugiej strony, wierzyciele mogą żądać przed sądem 

zabezpieczenia swoich roszczeń w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu 

(art. 496 § 2 k.s.h.).1226 

W doktrynie dominuje opinia, że zastosowanie art. 495 i 496 k.s.h. byłoby niemożliwe 

w sytuacji połączenia spółki krajowej z inną spółką zagraniczną i zmiany w ten sposób statutu 

korporacyjnego.1227 Z uwagi na to, że spółka przejmująca podlega obcemu prawu, nie będą 

miały do niej zastosowania polskie przepisy chroniące wierzycieli w ramach procedury 

                                                 

1225 Analizę prawnoporównawczą modeli ochrony wierzycieli spółek łączących się można znaleźć w:  

K. Fliszkiewicz, Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych, Warszawa 2016, s. 8-27. 
1226 Zob. ib., s. 183-391.  
1227 Zob. J. Napierała, Przeniesienie…, s. 65. Tak również P. Błaszczyk, Prawo właściwe dla transgranicznego 

łączenia się spółek w świetle nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, w: Współczesne 

wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, M. Pazdana (red.), Warszawa 2013, s. 32; K. Skrodzki,  

M.J. Skrodzka, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Z. Jara (red.), Warszawa 2014, s. 1788, nb. 2;  

A. Szumański, w: Kodeks…, T. 4, s. 593, nb. 3; K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1254, nb. 2; P. Pinior,  

w: Kodeks…, 2015, s. 1280, nb. 1. 
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fuzji.1228 Sytuacja ulega zmianie, gdy spółką przejmującą lub nowo zawiązaną jest polska 

spółka, co umożliwia zastosowanie krajowych regulacji ochrony wierzycieli po dniu 

połączenia.1229 W związku z tym, w Polsce ochrona wierzycieli krajowej spółki emigrującej  

w ramach transgranicznych łączeń spółek jest normowana w sposób szczególny na gruncie art. 

51610 k.s.h.1230 Z kolei w przypadku, gdy spółka przejmująca lub nowo zawiązana jest spółką 

polską zastosowanie znajdują wspomniane art. 495 i 496 k.s.h.1231  

Ochrona ex ante wierzycieli na gruncie transgranicznych połączeń oparta jest  

o mechanizm zabezpieczenia roszczeń wierzyciela (art. 51610 § 2 k.s.h.). W razie zagrożenia 

zaspokojenia wierzycieli na skutek fuzji spółka zobowiązana jest do ustanowienia 

odpowiedniego zabezpieczenia na wniosek każdego wierzyciela. W przypadku odmowy ten 

ostatni uprawniony jest do wniesienia powództwa do sądu powszechnego.  

Zgodnie z tym, co zostało stwierdzone powyżej, możliwość żądania zabezpieczenia 

roszczenia przed sądem uwarunkowana jest wcześniejszym skierowaniem przez wierzyciela 

wobec spółki żądania dobrowolnego zabezpieczenia jego roszczeń. Podstawowym 

zagadnieniem związanym z analizowaną normą prawną jest to, w jaki sposób na wypadek 

odmowy spełnienia żądania wierzyciel może zrealizować swoje uprawnienie. Z uwagi na 

okoliczność, że omawiany problem pozostaje aktualny również na gruncie art. 496 § 2 k.s.h., 

należy w tym miejscu odwołać się także do stanowiska doktryny prezentowanego  

w odniesieniu do tego przepisu. W literaturze zarysowały się w tym zakresie dwa zasadnicze 

poglądy.  

                                                 

1228 Por. P. Błaszczyk, Prawo…, s. 24; A. Mucha, Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego 

przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, TPP 

1/2017, s. 133 i n. 
1229 Zob. A. Witosz, Ochrona wierzycieli w transgranicznym łączeniu się spółek, Prawo Spółek 2008, nr 11, s. 6 

oraz wskazana tam literatura. 
1230 Zróżnicowanie modeli ochrony na gruncie krajowym i transgranicznym wzbudza pewne wątpliwości z punktu 

widzenia prawa unijnego, a to w związku z wypowiedzią TS w sprawie KA Finanz, C-483/14. Istnieją pewne 

podstawy do twierdzenia, że w tym wyroku TS wskazał na brak upoważnienia państw członkowskich na gruncie 

prawa wtórnego UE do wprowadzenia w krajowym porządku prawnym odmiennych mechanizmów ochrony 

wierzycieli niż te stosowane w fuzjach wewnętrznych. Zob. wyr. w sprawie KA Finanz, C-483/14, par. 60–62; 

oraz opinię Rzecznika Generalnego Yves’a Bota z 12.11.2015 r. w tej sprawie, par. 49 (zob. szer. rozdz. V.3.3.3. 

powyżej). W literaturze zob. J. Vermeylen, w: European Cross-Border Mergers and Reorganisations,  

J. Vermeylen, I. vande Velde (red.), Oksford 2012, s. 32; oraz na ten temat w doktrynie niemieckiej już po wyroku 

w sprawie KA Finanz: W. Bayer, J. Schmidt, Gläubigerschutz…, s. 844; T. Drygala, T. von Bressensdorf, 

Gegenwart und Zukunft grenzüberschreitender Verschmelzungen und Spaltungen, NZG 30/2016, s. 1163. Wydaje 

się jednak, że taka interpretacja byłaby zbyt daleko idąca. Nie zmienia to faktu, że już same wątpliwości w tym 

zakresie (niepewność prawna) mogą wpłynąć na decyzje niektórych spółek o przeprowadzeniu połączenia. Zob. 

szer. A. Mucha, Ochrona..., s. 127-130. 
1231 Zob. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 403, nb. 2. 
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Pierwszy z nich wskazuje, że żądanie zabezpieczenia powinno zostać sformułowane, 

a następnie rozpatrzone w postępowaniu zabezpieczającym — art. 730 k.p.c. i n.1232 Dodać 

należy do tego opinię T. Siemiątkowskiego i R. Potrzeszcza, których zdaniem przepis k.s.h. 

jest przepisem szczególnym wobec art. 730 § 2 k.p.c. i stanowi samodzielną przesłankę 

zabezpieczenia, a sąd rozstrzyga na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego  

o zabezpieczeniu roszczeń pieniężnych i niepieniężnych (art. 747 i n. k.p.c.).1233  Nie jest jasne, 

z jakiego powodu autorzy tego poglądu odwołali się akurat do art. 730 § 2 k.p.c., który reguluje 

moment żądania zabezpieczenia i nie pozostaje z komentowanym tu przepisem kodeksu spółek 

handlowych w relacji lex generali – lex specialis ani w sensie logicznym (rozłączność),  

ani funkcjonalnym. Nie są w pełni klarowne również rozważania P. Bojarskiego, który zdaje 

się z jednej strony twierdzić, że roszczenie z art. 496 § 2 k.s.h. ma charakter samodzielny,  

ale równocześnie wskazuje na konieczność odpowiedniego stosowania przepisów  

o postępowaniu zabezpieczającym.1234 Trudno jednak zaakceptować pogląd o odpowiednim 

stosowaniu przepisów postępowania zabezpieczającego do danej sprawy, której przedmiotem 

jest roszczenie materialnoprawne, bez wyraźnej wypowiedzi ustawodawcy w tym zakresie  

(art. 13 § 1 k.p.c.).1235 

Drugie stanowisko uznaje art. 496 § 2 k.s.h., a w konsekwencji również art. 51610 

k.s.h., za samodzielną podstawę roszczenia, które powinno być dochodzone w postępowaniu 

procesowym.1236 Ten ostatni pogląd zasługuje na aprobatę. Ustanowienie zabezpieczenia  

w trybie art. 730 i n. k.p.c. ma miejsce w przypadku konieczności zapewnienia osiągnięcia celu 

określonego postępowania sądowego i ewentualnie egzekucyjnego poprzez zwiększenie 

prawdopodobieństwa rzeczywistego zaspokojenia roszczenia procesowego, a nie materialnego 

dochodzonego powództwem. Funkcją zabezpieczenia jest zatem udzielenie wyłącznie ochrony 

                                                 

1232 Zob. A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 304, nb. 22; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 

t. II, Warszawa 2015, s. 1105; K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1149, nb. 8. 
1233 Zob. T. Siemiątkowskiego i R. Potrzeszcza, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 57, 

nb. 9, art. 496 § 2 k.s.h. 
1234 Zob. P. Bojarski, Zabezpieczenie wierzycieli w trybie art. 495 i 496 k.s.h., Rej. 7-8/2012, s. 44 i n. 
1235 Zob. w tym zakresie T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. 

Postępowanie zabezpieczające, t. 4, Warszawa 2012, s. 481. 
1236 Tak K. Skrodzki, M.J. Skrodzka, w: Kodeks…, s. 1759, nb. 6; oraz M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016,  

s. 152-154, nb. 11, który z jednej strony uważa, że wierzyciel może wystąpić z powództwem z art. 64 k.c. w zw. 

z art. 496 § 2 k.s.h. (żądanie złożenia oświadczenia woli), a z drugiej strony dopuszcza jednak alternatywnie 

możliwość wystąpienia przez wierzyciela z wnioskiem o zabezpieczenie. Nie są do końca znane powody, dla 

których autor ten ogranicza możliwości procesowe wierzyciela do specyficznego powództwa o świadczenie,  

tj. nakazu złożenia oświadczenia woli (na marginesie należy podać jednak w wątpliwość to, czy art. 496 § 2 k.s.h. 

stanowi materialnoprawny obowiązek złożenia określonego oświadczenia woli), a pomija, że powód mógłby 

również wnieść powództwo o innym charakterze, np. o ukształtowanie, w zależności od rodzaju zabezpieczenia.  
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tymczasowej1237, równolegle do toczącego się postępowania lub wyjątkowo takiego, które ma 

być w niedługim czasie wszczęte. Związane są z tym między innymi ograniczenia czasowe 

pomiędzy momentem uzyskania zabezpieczenia a obowiązkiem wszczęcia postępowania 

głównego, o ile nie zostało ono już wszczęte (art. 733 k.p.c.). Kłopotliwe mogłoby się zatem 

okazać uzyskanie ochrony przez wierzyciela w przypadku wierzytelności z odległym terminem 

wymagalności, a właśnie takie uprawnienia w szczególności powinny być objęte odpowiednią 

ochroną zgodnie z prawem unijnym i ratio instytucji zabezpieczenia w ramach 

transgranicznych procesów restrukturyzacyjnych spółek. Z kolei pewne niedogodności 

związane z koniecznością dochodzenia zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu procesowym 

jako oddzielnego roszczenia, takie jak chociażby ciężar udowodnienia1238 oraz czas 

rozpatrywania sprawy,1239 mogą być mitygowane poprzez możliwość wnioskowania  

o zabezpieczenie powództwa właśnie w trybie art. 730 i n. k.p.c.1240 

1.4.6. Ochrona pracowników w związku z transgranicznym połączeniem spółek 

Transgraniczne połączenie spółek powinno mieć zasadniczo neutralny charakter dla 

sytuacji pracowników. Cele ten realizowany jest na kilku płaszczyznach przez przepisy 

polskiego prawa. Ochrona indywidualnego stosunku pracy poprzez przejęcie praw  

i obowiązków przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną jest gwarantowana na gruncie  

art. 231 § 1 k.p. Ponadto zmiana siedziby pracodawcy – spółki nie ma samoistnego wpływu  

na prawo właściwe dla oceny prawnej stosunku pracy, gdzie decydujący jest łącznik miejsca 

świadczenia pracy albo przedsiębiorstwa, za pośrednictwem którego zatrudniono pracownika 

(por. art. 8 ust. 1–3 rozporządzenia Rzym I). Jeżeli chodzi o zbiorowe prawo pracy, to kwestia 

przejścia praw i obowiązków związanych chociażby z treścią zawartego układu pracy (art. 240 

k.p.) lub statusem organizacji związkowej (np. związku zawodowego) nie jest przedmiotem 

bezpośrednich regulacji w prawie polskim.1241 Powoduje to istotne wątpliwości interpretacyjne, 

które muszą być każdorazowo rozpatrywane przez pryzmat zasady sukcesji generalnej  

                                                 

1237 Zob. W. Broniewicz Postępowanie cywilne, Warszawa 2005, s. 412. 
1238 Chociaż trzeba zaznaczyć, że obowiązek dowodowy w sprawie z art. 496 § 2 k.s.h. ogranicza się w gruncie 

rzeczy do wykazania faktu zgłoszenia swojego roszczenia w określonym terminie, uprawdopodobnienia  

w zgłoszeniu potrzeby zabezpieczenia, w tym również istnienia samego roszczenia, oraz tego, że sposób 

zabezpieczenia w danej sprawie jest odpowiedni. 
1239 Na ten ostatni aspekt zwraca uwagę K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1149, nb. 8. 
1240 Zob. K. Skrodzki, M.J. Skrodzka, w: Kodeks…, s. 1759, nb. 6. Warto zaznaczyć, że w związku z tym, że 

przedmiotem roszczenia z art. 496 § 2 k.s.h. nie będzie roszczenie pieniężne, zastosowanie znajdzie art. 755 § 21 

k.p.c., który umożliwia ustanowienie zabezpieczenia o charakterze nowacyjnym. 
1241 Zob. M. Gersdorf, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2014, s. 177, nb. 1. 
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w standardzie wyznaczonym przez prawo unijne (art. 131 ust. 1 i 2 dyrektyw o prawie spółek). 

Jak to już zostało powiedziane wcześniej,1242 zasada ta rozumiana jest tam funkcjonalnie (a nie 

formalnie). W związku z tym obowiązkiem państw członkowskich jest jak najpełniejsze 

zachowanie „substancji gospodarczej” danego podmiotu na skutek operacji transgranicznej.  

Z tych względów również uprawnienie wynikające ze zbiorowego prawa pracy powinny nadal 

obowiązywać względem spółki przejmującej na regułach analogicznych, jak to ma miejsce na 

gruncie art. 231 § 1 k.p. 

W sposób szczególny w prawie unijnym1243 i w konsekwencji w prawie polskim 

uregulowana została materia udziału przedstawicieli pracowników w organach spółki powstałej 

w wyniku połączenia transgranicznego (partycypacja pracownicza). Podstawowym aktem 

prawnym jest tutaj ustawa z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej  

w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.1244 Nie jest celowe w tym miejscu 

przytaczanie wszystkich reguł wprowadzonych przez ten akt prawny,1245 w szczególności 

mając na uwadze, że partycypacja pracownicza nie jest elementem istotnym polskiego modelu 

ładu korporacyjnego.1246 Przekłada się to na praktykę obrotu, gdzie w zdecydowanej większości 

przypadków normy wskazanej ustawy nie znajdują zastosowanie z uwagi na brak istnienia 

partycypacji pracowniczej w polskiej spółce biorącej udział w połączeniu.1247 W związku z tym 

nie powstaje problem zmiany praw partycypacji pracowników, gdyż takie nigdy nie istniały.1248 

1.5. Faza kontrolna transgranicznego połączenia spółek 

Faza kontrolna transgranicznego połączenia dotyczy działań podejmowanych przez 

sąd rejestrowy w celu zapewnienia zgodności z prawem całej operacji. W zależności od 

                                                 

1242 Zob. rozdz. V.4.5.2.3. powyżej. 
1243 Zob. rozdz. V.4.5.2.5. powyżej. 
1244 Dz.U. 2008 r., nr 86, poz. 525. 
1245 Zob. szer. E. Skibińska, M. Żuk, A. Lankamer-Prasołek, Transgraniczne…, s. 162-239. Słusznie również 

zwraca uwagę K. Oplustil na dosyć poważne błędy w implementacji norm prawa unijnego przez polskiego 

ustawodawcę w ramach regulacji uczestnictwa pracowników. Zob. szer. K. Oplustil, w: Kodeks…, s. 1251-52, nb. 

2-3. 
1246 Wyjątkiem tutaj są spółki kapitałowe powstałe w wyniku komercjalizacji (art. 12-14 i 16 ustawy z 30.8.1996 

r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 702). Zob. K. Oplustil,  

w: Kodeks…, 2015, s. 1250, nb. 1. 
1247 Zob. jednak plan połączenia spółki Euroafrica Linie Żeglugowe Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie ze spółką 

cyrpyjską (MSiG 2009, nr 219 z 9.11.2009, poz. 13956). W planie tym zarząd spółki zadeklarował dobrowolne 

stosowanie procedury udziału pracowników, chociaż zarówno w spółce przejmowanej, jak i przejmującej nie 

istniały żadne reguły partycypacji, a w spółce przejmowanej zatrudnionych było dwóch pracowników.  
1248 Pośród zbadanych przez autora 97 przypadków transgranicznego połączenia z udziałem polskich spółek  

w dwóch przypadkach powstał problem partycypacji pracowniczej (BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ 

(POLSKA) sp. z o.o. oraz CATLIN SHARED SERVICES (EUROPE) sp. z o.o.), a to w związku z ustanowieniem 

reguł partycypacji w innych spółkach zagranicznych. 
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charakteru, w jakim występują polskie spółki w danym transgranicznym połączeniu, różna 

będzie rola organu rejestrowego. Poza przypadkiem fuzji poprzez zawiązanie nowej spółki  

w Polsce, sąd rejestrowy zawsze będzie miał za zadanie rozpoznać wniosek o wydanie 

zaświadczenia o zgodności połączenia transgranicznego z prawem polskim (art. 51612 k.s.h.). 

Natomiast w przypadku, gdy fuzja ma zostać ukończona w Polsce, a więc to tutaj siedzibę 

posiada spółka przejmująca lub ustanowiona zostanie nowa spółka, sąd rejestrowy dokonuje 

dodatkowo rejestracji całego połączenia, a więc czynności kończącej w aspekcie prawnym 

postępowanie połączeniowe.1249 Takie rozwiązanie może budzić wątpliwości natury 

funkcjonalnej, gdyż wydawać mogłoby się, że w przypadku połączenia poprzez przejęcie przez 

polską spółkę wystarczyłoby, aby sąd rejestrowy przeprowadził kontrolę spełnienia 

ustawowych jednokrotnie przy okazji rozpatrywania wniosku o rejestrację połączenia.1250 

Polski ustawodawca jednak zadecydował o różnym przedmiocie kontroli postepowania  

o zaświadczenie o legalności oraz samej rejestracji połączenia (por. art. 51612 § 2 oraz 51613  

§ 2 k.s.h.), co przesądza o konieczności przeprowadzenia dwóch pełnych postępowań przed 

sądem rejestrowym. W tym kontekście K. Oplustil wskazuje na informacyjny walor wydania 

zaświadczenia o legalności wydanego dla polskiej spółki, co może być istotne dla pozostałych 

spółek biorących udział w połączeniu.1251 Oznacza to jednak wzrost ryzyka podważania 

poszczególnych decyzji sądowych w toku kontroli instancyjnej, a w rezultacie również 

opóźnienie całego procesu połączenia i generowanie dodatkowych kosztów. Trudno zatem 

jednoznacznie przesądzić, czy „podwójna” kontrola sądowa jest tutaj rzeczywiście w interesie 

spółek łączących się. 

1.5.1. Postępowanie o wydanie zaświadczenia i skutki jego wydania 

Postępowanie w przedmiocie wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności  

z prawem polskim połączenia transgranicznego jest szczególnym postępowaniem toczącym się 

przed właściwym sądem rejestrowym. Jego głównym celem jest zbadanie, czy zostały 

spełnione warunki określone w polskim prawie, a więc czy spółki i jej organy dopełniły 

wszelkich formalności niezbędnych dla zabezpieczenia interesu publicznego i interesów 

poszczególnych interesariuszy. Przedmiot rzeczonej kontroli obejmuje przede wszystkim 

dokumenty wskazane w art. 51612 § 2 k.s.h., których treść odnosi się do spełnienia materialnych 

                                                 

1249 Chronologicznie ostatnią czynnością jest wykreślenie spółek przejmowanych z rejestrów w pozostałych 

krajach, które jednak uznać należy za czynność techniczną i porządkową niewywołującą per se określonych 

skutków prawnych. 
1250 Zob. wątpliwości wyrażone przez M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 411-12, nb. 4. 
1251 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1259 nb. 2. 
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wymogów krajowej procedury połączenia. Jeżeli chodzi o zakres kognicji sądu rejestrowego, 

to w oparciu o ogólne reguły wynikające z art. 23 ust. 1 k.r.s.u. dotyczy ona tego, czy 

dokumenty sporządzone zostały w prawidłowej formie oraz czy ich treść jest zgodna z prawem. 

Zasadniczo zatem reguły kontroli postępowania połączeniowego nie różnią się od 

tych, które mają zastosowanie w przypadku innych postępowań przed sądem rejestrowym. 

Oznacza to również, że wszelkie wątpliwości związane z kognicją sądu rejestrowego nie będą 

obce postępowaniu połączeniowemu.1252  Wprawdzie § 3 omawianego tu art. 51612 k.s.h 

wskazuje na konieczność sprawnego przeprowadzenia postępowania zaświadczeniowego,  

to jednak przepis ten nie można interpretować jako podstawę do pominięcia niektórych 

czynności, jeżeli są one niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Mówiąc inaczej, nie byłoby zasadne 

twierdzenie, że kontrola w takiej sytuacji ogranicza się do zbadanie kompletności wniosku pod 

względem formalnym. Równocześnie trafnie zauważa M. Rodzynkiewicz, że obecne 

unormowania nie ułatwiają pracy organowi rejestrowemu w sytuacjach drobnych uchybień 

wniosku.1253 Nie istnieje bowiem szczególna podstawa, która dawałaby sądowi swobodę 

uwzględnienia wniosku pomimo stwierdzonych pewnych wad mogących mieć jedynie 

znikomy wpływ na stopień prawidłowy przebieg połączenia. Z uwagi jednak na podobieństwo 

procesu tworzenia oraz restrukturyzacji spółki za funkcjonalnie zasadne wydaje się 

zastosowanie per analogiam przepisów art. 164 § 3 i art. 317 § 2 k.s.h.1254 

Pozostaje w tym miejscu wskazać, że zasadność wniosku o wydanie zaświadczenia  

o legalności powinna być oceniana przez pryzmat formy i treści załączonych dokumentów. 

Przez zasadność należ rozmieć tutaj zgodność z prawem procedury połączenia. Jedynie  

w sytuacji wystąpienia uzasadnionych wątpliwości,1255 czy dany dokument odpowiada 

rzeczywistemu stanowi rzeczy, a więc czy w całości lub w części nie został spreparowany albo 

jego treść narusza przepisy prawa, możliwe jest podjęcie dalszych czynności wyjaśniających 

lub oddalenie wniosku. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że ustawodawca nie dopuścił 

sądu rejestrowego do weryfikacji zgodności z prawem uchwały połączeniowej1256, o czym 

świadczy art. 51612 § 2 pkt 8 i 9 k.s.h. 

                                                 

1252 Na szczególna kontrowersyjność tej problematyki wskazuje w szczególności M. Tarska, Ustawa o Krajowym 

Rejestrze Sądowym. Komentarz, Warszawa 2009, s. 251-271, nb. 6-14 oraz wskazana tam literatura i orzecznictwo. 
1253 Zob. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 410, nb. 1. 
1254 Ib. 
1255 Co w żadnym wypadku nie można wiązać z subiektywnymi podejrzeniami organu w przedmiocie tego,  

że transakcja połączenia może być wadliwa. 
1256 Trafniej należałoby powiedzieć, że ustawodawca potwierdził ogólną zasadą, że sąd rejestrowy nie jest władny 

dokonywać takiej kontroli z uwagi na szczególny tryb weryfikacji uchwał organów spółek kapitałowych. zob. 

uchwała SN z 18.9.2013 r., III CZP 13/13, BSN 2013, nr 9. 
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Szczególne problemy związane z weryfikacją wniosku mogą wynikać z badania 

oświadczenia członków zarządu o sposobie realizacji uprawnień wierzycieli i wspólników 

wynikających z przepisów prawa oraz uchwały o połączeniu. W każdym z tych przypadków 

powstanie bowiem wątpliwość w przedmiocie zgodności z rzeczywistością złożonego 

oświadczenia. Ponadto w niektórych sytuacjach przyjęty sposób ochrony lub jego odmowa 

może stanowić pole do różnych ocen, w szczególności zasadności zakwestionowania realizacji 

uprawnień oraz adekwatności udzielonej ochrony. Ewentualne wątpliwości w zakresie treści 

oświadczenia obciążają zarząd, a więc spółkę łączącą się. Nadal jednak ustawa nie daje podstaw 

do rozpatrywania przez sąd rejestrowy oświadczenia w kategoriach zgodności z prawdą jego 

treści i podejmowania z własnej inicjatywy działań zmierzających do dodatkowego wyjaśnienia 

ewentualnych podejrzeń o naruszenie interesów określonych podmiotów. Równocześnie 

ewentualne działania spółki niezgodne z art. 51610 k.s.h. (zabezpieczenie roszczeń wierzycieli) 

rozpoznawane są przez sąd powszechny, co nie ma bezpośredniego wpływu na wydanie 

zaświadczenia przez sąd rejestrowy (por. § 4 tego przepisu). Wydaje się, że brak analogicznego 

przepisu w przypadku prawa wyjścia akcjonariuszy z art. 51611 k.s.h. nie daje podstaw do 

odmiennej oceny, gdyż również w tym przypadku osoby uprawnione mogą wystąpić  

z odrębnym powództwem o ochronę swoich praw przed sądem powszechnym, który posiada 

szerszy katalog środków proceduralnych pozwalających mu na rozpoznanie sprawy.  

W konsekwencji znaczenie wad oświadczenia zarządu z 51612 § 2 pkt 10 k.s.h. należy 

rozpatrywać w kontekście ewentualnej odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody.  

Ustawodawca polski nie przewidział żadnych szczególnych reguł w przedmiocie 

możliwości podważania postanowienia o zaświadczeniu. Jako postanowienie orzekające co do 

istoty sprawy podlega ono zaskarżeniu w trybie apelacji, a decyzja sądu drugiej instancji – 

kasacji (art. 518 zd. 1 k.p.c.). Zdarzenie, które miały miejsce po wydania i uprawomocnieniu 

się zaświadczenia nie wpływają bezpośrednio na jego skuteczność.1257 Przykładowo może to 

być nawet unieważnienie uchwały połączeniowej. Taka sytuacja jest uzasadniona już z tego 

powodu, że nie istnieje odpowiednie środki komunikacji pomiędzy organami poszczególnych 

państw członkowskich, które umożliwiałyby sprawny przepływ informacji o wadliwości 

zaświadczenia. Z drugiej strony krótki termin, w jakim zaświadczenie pozostaje skuteczne  

                                                 

1257 Ewentualną możliwość podważenia decyzji w trybie skargi o wznowienie postępowania (art. 399 i n. k.p.c.) 

można uznać za jedynie teoretyczną, a to z uwagi chociażby na skuteczność zaświadczenia, która jest ograniczona 

terminem 6-miesięcznym. Podobnie K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 306. 
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(6 miesięcy)1258 równoważy negatywne skutki związane z ujawnieniem wcześniejszych lub 

powstaniem nowych okoliczności po wydaniu zaświadczenia. 

Spółka, której wydane zostało zaświadczenie, figuruje w rejestrze sądowym do 

momentu jej formalnego wykreślenia. Może to nastąpić dopiero, gdy właściwy organ 

zagraniczny poinformuje polski sąd o zakończeniu postępowania w sprawie połączenia 

transgranicznego. 

1.5.2. Rejestracja transgranicznego połączenia spółek 

Przeprowadzenie procedury rejestracji połączenia przez polski sąd rejestrowy będzie 

miało miejsce jedynie w przypadku, w którym spółką przejmującą lub nowo zawiązaną jest 

spółką polską (art.  51613 k.s.h.). Działania sądu na tym etapie mają głownie charakter 

koordynujący i porządkowy. Świadczy o tym chociażby mocno ograniczony zakres badanych 

dokumentów i okoliczności. Należą do nich zaświadczenia o zgodności wydane przez organy 

innych państw członkowskich, plan połączenia, odpisy uchwał o połączeniu oraz ewentualnie 

porozumienie dotyczące uczestnictwa pracowników (art.  51613 § 2 k.s.h.).1259 Jak słusznie 

zauważa K. Oplustil, nie jest to lista wyczerpująca i również z innych przepisów może wynikać 

konieczność uzyskania stosownych decyzji lub innych dokumentów (np. decyzji UOKiK lub 

KNF) i ich przedłożenia sądowi rejestrowemu, który bada wniosek w oparciu o kryterium 

legalności. Sąd powinien dodatkowo zwrócić uwagę na zgodność warunków, na jakich 

zatwierdzony został plan połączenia przez spółki, oraz skontrolować, czy wypełnione zostały 

stosowne obowiązki względem pracowników (art.  51613 § 3 k.s.h.). 

Ostatnim z obowiązków należących do sądu rejestrowego jest przesłanie informacji  

o dokonaniu wpisu połączenia organowi właściwemu dla spółki przejmowanej bądź każdej  

ze spółek łączących się per unionem (por. art. 51613 § 4 k.s.h.)  za pomocą odpowiednich 

narzędzi informatycznych (por. art. 4a pkt 4 u.k.r.s.). 

Chociaż ustawa nie stwierdza tego wprost, to w oparciu o prounijną wykładnie prawa 

polskiego (w zgodzie z art. 134 dyrektywy prawa spółek) należy stwierdzić, że rejestracja 

połączenia nie może być generalnie podważona. W przeciwieństwie do fuzji krajowych nie jest 

tutaj dopuszczalne uchylenie połączenia w terminie 6 miesięcy po dniu połączenia (art. 497  

§ 2 k.s.h.). Do pewnego stopnia należy dopuścić ewentualną kontrolę połączenia i nawet jego 

ubezskutecznienia w razie przypadków nadużycia prawa unijnego i naruszenia podstawowych 

                                                 

1258 Zob. art. 128 ust. 2 dyrektywy prawa spółek. 
1259 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1264, nb. 4.  
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prawa człowieka (co w warunkach polskich odbywałoby się to w oparciu o przepisy  

o wznowieniu postępowania).1260  

1.6. Transgraniczne połączenie spółek o charakterze uproszczonym 

Przedstawiona powyżej procedura jest podstawowym w teorii sposobem 

transgranicznego połączenia. Poza nią, ustawodawca przewidział wyjątkowy, bo znajdujący 

zastosowanie do połączeń koncernowych (w ramach grup spółek) uproszczony tryb procedury 

(art. 516 oraz 51615 i 51616 k.s.h.). Przy czym należy wyróżnić tu przypadki połączenia przez 

przejęcie spółki całkowicie zależnej oraz prawie całkowicie zależnej, w której spółka 

przejmująca posiada co najmniej 90% udziałów w kapitale zakładowym. 

W przypadku połączenia spółki całkowicie zależnej nie jest wymagane wydanie 

udziałów spółce przejmującej. Stąd też znaczenie tracą przepisy związane ze sformułowaniem 

i kontrolą stosunku wymiany udziałów oraz przyznaniem udziałów w spółce przejmującej  

(art. 5163 pkt 2, 4-6 dotyczące elementów planu połączenia oraz art. 5166 k.s.h. wprowadzający 

obowiązek badania planu przez biegłego). W przypadku polskiej spółki przejmowanej z kolei 

niecelowe staje się podejmowanie uchwały w sprawie połączenia, co stanowiłoby zbędny 

formalizm i z tego względu ten obowiązek uchyla art. 51615 § 2 k.s.h.1261 Przychylić się również 

należy do stanowiska prezentowanego w doktrynie o braku obowiązku podejmowania uchwały 

również w odniesieniu do spółki przejmującej, gdzie znajdzie zastosowanie art. 516 § 1 i 6  

w zw. z art. 5161 k.s.h.1262  

Biorąc pod uwagę połączenia ze spółką prawie całkowicie zależne, polski 

ustawodawca zdecydował się wbrew przepisom prawa unijnego zaostrzyć wymogi wobec 

spółek biorących udział w takiej operacji (art. 51615 § 3 k.s.h.).1263 W ten sposób konieczne jest 

w takiej sytuacji sporządzenie opinii biegłego (art. 502-503 k.s.h.), co w przypadku łączeń 

krajowych nie ma miejsca (por. art. 516 § 5 k.s.h.). W pozostałym zakresie polska spółka 

przejmująca nie ma obowiązku podejmowania uchwały o połączeniu (art. 516 § 1 w zw. z art. 

5161 k.s.h.). Przepis ten nie ma jednak zastosowania do spółek publicznych oraz w razie 

zgłoszenia żądanie przez wspólnika posiadającego co najmniej 5% udziałów w kapitale 

zakładowym (art. 516 § 2 w zw. z art. 5161 k.s.h.). 

                                                 

1260 Por. jednak K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja Transgraniczna…, s. 307, którzy uważają, że nawet brak możliwości 

ubezskutecznienia połączenia dotyczy także tak skrajnych sytuacji jak uzyskanie wpisu na skutek fałszerstwa lub 

przestępstwa. 
1261 Zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1267, nb. 4. 
1262 Por. A. Szumański w: Kodeks…, 2009, s. 614, nb. 6. 
1263 W zakresie sprzeczności tej regulacji z prawem unijnym zob. K. Oplustil, w: Kodeks…, 2015, s. 1268, nb. 6. 
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Podsumowując część dotyczącą uproszczenia połączenia transgranicznego, trzeba 

przyznać, że przepisy w sposób niewystarczający odwołują się do sytuacji, w których 

niecelowe jest przeprowadzenie pełnej procedury połączeniowej. Uwaga ta dotyczy przede 

wszystkim połączeń tzw. spółek siostrzanych, a więc takich które posiadają tego samego  

i często jedynego wspólnika.1264 Również w takiej sytuacji pozbawione uzasadnienia jest 

wymaganie od spółek dokonania wymiany udziałów, a więc i stosowanie przepisów które mają 

zagwarantować prawidłowość tego elementu procedury połączenia. Nawet jednak w takich 

sytuacjach pewne uproszczenie procedury można osiągnąć poprzez wyrażenie zgody przez 

wspólników na pominięcie obowiązku sporządzania opinii biegłego w postępowaniu 

łączeniowym (art. 5166 § 3 k.s.h.). Dodatkowo art. 51615 § 1 oraz 516 § 1, 5 i 6 k.s.h nie 

uwzględniają faktu, że próg 90% i 100% udziałów w spółce przejmowanej może być osiągnięty 

przez grupę wspólników działających w porozumieniu ze spółką przejmującą.1265 Możliwość 

osiągnięcia wskazanego porozumienia powinno być traktowane równoważnie z posiadaniem 

przez spółkę wszystkich lub prawie wszystkich udziałów w spółce przejmowanej. Omawiane 

tu przepisy nie są także dostosowane do bardziej złożonych struktur kapitałowych, w których 

stosunek zależności pomiędzy spółkami wynika pośrednio z kontroli innych podmiotów.1266 

Mając na uwadze, że transgraniczne połączenia holdingowe stanowią zdecydowaną 

większość połączeń dla polskich podmiotów, usprawnienie połączeń uproszczonych powinno 

być istotnym celem polskiego ustawodawcy. Jak pokazuje powyższa analiza, istnieje jeszcze 

co najmniej kilka obszarów, w których niezbędne są zmiany i nowe regulacje ułatwiające 

dokonanie określonych rodzajów połączeń i realizację przez to szczególnych zamierzeń 

gospodarczych. 

1.7. Uwagi końcowe 

Każdy proces transgranicznej restrukturyzacji jest sztuką odpowiedniego wyważanie 

interesów podmiotów zaangażowanych w ten proces. Z oczywistych względów nie jest 

możliwe ustalenie generalnych i abstrakcyjnych reguł, które byłyby dostosowane do każdego 

                                                 

1264 Co najmniej 10 takich operacji na 97 zbadanych miało miejsce między 2009 a 2018 r. w Polsce. 
1265 Zob. plan połączenia EMPIK MEDIA & FASHION S.A. z EMF Z BOOKZZ HOLDINGS LIMITED  

z 22.9.2016 r. (załącznik do raportu bieżącego nr 34/2016; http://inwestycje.pl/gielda/komunikaty/item/78279). 

Porozumienie zawarte pomiędzy wszystkimi akcjonariuszami polskiej spółki przejmowanej nie miało znaczenia 

dla przebiegu połączenia (spółka przejmująca posiadała prawie 40% głosów na walnym zgromadzeniu spółki 

przejmowanej). 
1266 Zob. połączenie przez przejęcie z udziałem polskiej spółki ECCO EUROPE EAST & MIDDLE EAST sp.  

z o.o., w którym to konieczne było podzielenie transakcji na dwa zasadnicze etapy, a mianowicie spółka zależna 

przejęła spółki córki i dopiero wtedy została przejęta przez spółkę – jedynego wspólnika. Zob. plan połączenia  

w MSiG z 17.8.2011 r., nr 158/2011, poz. 10694. 

http://inwestycje.pl/gielda/komunikaty/item/78279
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przypadku, który potencjalnie się wydarzy w tak rozległym i zróżnicowanym obszarze jak 

jednolity rynek unijny. Niemniej można stworzyć taki model, który będzie optymalny dla 

wypadkowej (średniej) przypadków jakie mogą wydarzyć się w danej gospodarce. Osiągnąć to 

można poprzez stworzenie norm odpowiadających specyfice krajowego ładu korporacyjnego 

lub poprzez wprowadzenia rozbudowanych regulacji pozwalających spółkom na wybranie  

z „menu legislacyjnego” reżimu prawnego odpowiadającego sytuacji, w jakiej się znalazły. 

Mając powyższe na uwadze trudno o jednoznaczną ocenę regulacji transgranicznego 

połączenia spółek w polskim prawie. Niewątpliwe stanowi ono najbardziej rozbudowany 

zestaw norm dla tego rodzaju procesu w Polsce1267 i z niewielkimi wyjątkami (np. warunki 

powstania obowiązku ustalenia partycypacji pracowniczej w spółce wynikającej z połączenia; 

oraz połączenie uproszczone przez przejęcie spółki prawie zależnej – art. 51615 § 3 k.s.h.)    

stanowi prawidłową implementację prawa unijnego. Trzeba jednak stwierdzić, że unijny model 

transgranicznego połączenie jest w dużej mierze dostosowany do spółek o rozproszonym 

akcjonariacie i stąd się bierze tak duży nacisk na dostarczenie odpowiednich informacji 

akcjonariuszom. Tymczasem w polskim modelu ładu korporacyjnego1268 częstym zjawiskiem 

jest występowanie akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny akcji umożliwiający 

sprawowanie kontroli nad spółką. Stąd konieczne w procesie implementacji norm prawa 

unijnego było odpowiednie złagodzenie tej dychotomii i dostosowanie przepisów do sytuacji 

w Polsce.1269 Wydaje się, że w tym zakresie uczyniono stosunkowo niewiele.  

Pozytywnie należy ocenić przyznanie wspólników prawa wyjścia przy jednoczesnym 

ograniczeniu prawnych i faktycznych możliwości kwestionowania uchwały o połączeniu  

(art. 51611 oraz 51618 k.s.h.). Sprawnie w praktyce funkcjonują przepisy o przejęciu 100% 

spółki zależnej (art. 51615 § 1 k.s.h), gdzie średni czas przeprowadzenia tej operacji wynosi 

około 5,5 miesiąca dla polskiej spółki przejmującej i około 7 miesięcy, gdy polska spółka jest 

                                                 

1267 Trzeba jednak przyznać, że konkurencja nie jest zbyt wielka i jedynym procesem restrukturyzacyjnym 

porówanywalnym do transgranicznego połączenia jest przeniesienie siedziby SE, które zostanie omówione  

w następnym podrozdziale. 
1268 Stanowi on przykład kontynentalnego modelu ładu korporacyjnego, który przeważa liczebnie w państwach 

europejskich. Zob. omówienie niemieckiego i polskiego modelu ładu korporacyjnego w: K. Oplustil, 

Instrumenty…, s. 232-326. 
1269 Argument ten nawiązuje do ogólnej problematyki tzw. „prawnych transplantów” (legal transplants) a więc 

regulacji, które przejęte z obcych systemów prawnych nie odpowiadają specyfice danej jurysdykcji. Zob. na temat 

tego zjawiska: A. Watson, Legal transplants. An Approach in Comparative Law, Athens 1993; na przykładzie 

obowiązków fiducjarnych dyrektorów spółek w Europie: H. Fleischer, Legal Transplants in European Company 

Law – The Case of Fiduciary Duties, ECFR 3/2005, s. 378-380; oraz w odniesieniu do polskiego prawa spółek: 

K. Oplustil, A. Radwan, Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants  

w: Private Law in Eastern Europe, Ch. Jessel-Holst, R. Kulms, A. Trunk (red.), Tubingen 2010, s. 445-494. 
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przejmowana.1270 W niewielu również przypadkach w praktyce pomimo opublikowania planu 

połączenia nie doszło ostatecznie do połączenia spółek.1271 

In minus należy ocenić przede wszystkim dosyć przypadkowe nagromadzenie 

instrumentów prawnych o charakterze osobowym, organizacyjnym i czysto regulacyjnym  

w ramach połączenia. Pomijając już w tym miejscu kwestie wynikające bezpośrednio z prawa 

unijnego, rozpocząć należy od biegłego, którego pozycja, jak to zostało opisane powyżej, jest 

mało istotna i wątpliwa nawet z punktu widzenia ochrony interesów wspólników 

mniejszościowych. Sposób powoływania, wynagradzania1272 i brak określenia kompetencji 

biegłego sprawia, że w wielu przypadkach będzie to osoba w dużej mierze zależna od  

osoby wspólnika większościowego. Równocześnie reguły odpowiedzialności biegłego są  

na tyle niedookreślone (przy jednoczesnym przerzuceniu obowiązków dowodowych na 

poszkodowanego), że instytucja biegłego stanowi jedynie pewien próg przyzwoitości  

zapewniający ochronę w skrajnych przypadkach spełniających znamiona oszustwa.  

Kolejnym elementem niedostosowanym do sprawnego, ale również bezpiecznego  

z perspektywy niektórych interesariuszy przebiegu procesu połączenia jest poddanie kontroli 

fuzji sądom rejestrowym. Kwestia ta wykracza poza ramy tego opracowania i stąd należy 

ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że organ ten nie jest dostosowany do badania każdej 

operacji połączenia z perspektywy jej celu gospodarczego i zagrożeń, jakie są z nimi związane. 

Świadczą już o tym same kompetencje tego organu, które ograniczają się do badania 

przedłożonych mu dokumentów. W takim ujęciu rola sądu rejestrowego w transgranicznych 

połączeniach jest bardziej symboliczna niż realna. Wydaje się, że wykorzystanie chociażby 

instytucji notariatu w tym obszarze przy określeniu klarownych reguł odpowiedzialności 

notariuszy1273 mogłoby z jednej strony przyspieszyć proces połączenia, a z drugiej w lepszy 

sposób zabezpieczyć interesariuszy spółki. Nie chodzi tutaj o całkowite zastąpienie sądów 

rejestrowych, co nie byłoby możliwe z uwagi nawet na fakt prowadzenia przez nie 

                                                 

1270 Wyliczenie oparte na 97 przypadkach skutecznych połączeń z udziałem polskich spółek w okresie od 2009 r. 

do połowy 2018 r. Za moment początkowy przyjęto dzień opublikowania planu połączenia. W przypadku połączeń 

przez przejęcie polskiej spółki z uwagi na mniejszą dostępność danych przyjętym momentem końcowym 

połączenia było wykreślenie spółki z polskiego rejestru, a nie sam dzień połączenia. Wpływa to oczywiście na 

wydłużenie podanego czasu połączenia. 
1271 Zaobserowano 10 przypadków, w których pomimo upływu ponad roku od dnia opublikowania planu 

połączenia nie doszło ostatecznie do podania przez spółkę informacji o połączeniu. 
1272 Głównie chodzi tutaj o pozbawienie tego wynagrodzenia charakteru rynkowego, a więc możliwości określenia 

go na poziomie odpowiadającym usługom, które ograniczałyby motywacje biegłego do dokonania oceny na 

korzyść spółki (wspólnika większościowego). Nie trudno wyobrazić sobie tu sytuację, w której biegły 

powoływany na wniosek spółki dokonuje oceny w ramach szerszego obszaru współpracy pomiędzy nim a spółką. 

W rezultacie może on oczekiwać poza wynagrodzeniem za ocenę planu połączenia korzyści wynikających  

z innych kontraktów.   
1273 Warto dodać, że trudniej o takie reguły odpowiedzialności w przypadku sądów rejestrowych. 
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odpowiednich rejestrów handlowych, ale wprowadzenia równoległej możliwości dokonywania 

pewnych czynności przez notariuszy, np. wydawania zaświadczeń o legalności połączenia. 

Na koniec warto odnieść się jeszcze do materii, która została już opisana, a mianowicie 

uproszczonych wersji procedury połączenia. Wydaje się, że pomimo wyjątkowego charakteru 

uproszczonego połączenia, to regulacje z nim związane w prawie polskim powinny być 

najbardziej doprecyzowane i dostosowane do potrzeb rynku. Wynika to głównie z faktu, że 

transakcje połączeń holdingowych dominują w praktyce. Ponadto część z nich, jak 

przykładowo połączenia „siostrzane” lub „trójstronne” i bardziej złożone połączenia 

wertykalne przy wprowadzeniu dla nich odpowiednich regulacji (ułatwień) mogłyby odbywać 

się sprawniej przy mniejszych nakładach finansowych. Warto jednak dodać, że zarzut ten 

wynika już z oceny o charakterze ex post i obserwacji 10-letniej praktyki obrotu  

w przedmiotowym obszarze. Konieczne jest zatem obecnie poszerzenie „menu” połączeń 

transgranicznych dla polskich spółek poprzez odpowiednie zmiany w regulacjach kodeksu 

spółek handlowych. 

2. Przeniesienie siedziby statutowej i zarządu spółki europejskiej 

2.1. Wprowadzenie 

Regulacje europejskie i krajowe odnoszące się do spółki europejskiej przewidują dwa 

odrębne tryby postępowania związane odpowiednio z przeniesieniem za granicę siedziby 

statutowej oraz zarządu spółki europejskiej. W pierwszym wypadku przepisy dotyczą 

procedury i wymogów, jakie musi spełnić spółka w celu zmiany prawa korporacyjnego, 

któremu podlega. Odmiennie unormowana została kwestia przeniesienia siedziby zarządu, 

która powinna być ulokowana w państwie siedziby statutowej spółki europejskiej (art. 7 SE-

R). W razie niespełnienia tego wymogu przewidziane zostało postępowanie naprawcze oraz 

ewentualnie likwidacyjne. Podstawowa różnica pomiędzy wskazanymi dwoma głównymi 

postępowaniami wynika zatem z faktu, że przeniesienie siedziby spółki jest dopuszczalne,  

a samodzielne przeniesienie siedziby zarządu bez siedziby statutowej stanowi naruszenie reguł 

funkcjonowania spółki europejskiej na jednolitym rynku. 

Wskazane postępowania są w istotnej mierze regulowane bezpośrednio przez prawo 

unijne (o czym szer. w rozdz. V.4.2.). Stąd w tym miejscu omówione zostaną jedynie polskie 

regulacje zawarte w ustawie z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych 

i spółce europejskiej (SEU), które uzupełniają normy SE-R. 
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2.2. Przepisy uzupełniające unijne ramy prawne przeniesienia siedziby statutowej 

polskiej SE 

Polski ustawodawca w uzupełnieniu ram prawnych przeniesienia siedziby SE 

przewidzianych w art. 8 SE-R wprowadził przepisy w zakresie ochrony akcjonariuszy 

mniejszościowych (art. 48 SEU), wierzycieli (art. 50 SEU), skrócenia i ujednolicenia terminu 

zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia o przeniesieniu siedziby do miesiąca od 

ogłoszenia takiej uchwały (art. 49 SEU), procedury wydawania zaświadczenia o zgodności 

przeniesienia siedziby z prawem polskim (art. 52 SEU) oraz rejestracji SE przenoszącej swoją 

siedzibą na terytorium Polski (art. 53 SEU). Ponadto przeniesienie siedziby instytucji 

finansowych do innego państwa członkowskiego zależne jest od braku wniesienia sprzeciwu 

właściwego organu nadzoru (art. 51 SEU). 

2.3. Prawo wyjścia akcjonariuszy emigrującej polskiej SE 

Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej SE jest procesem wpływającym na 

prawa i obowiązki akcjonariuszy takiej spółki, a to z uwagi na zmianę prawa właściwego 

uzupełniającego podstawowe normy zawarte w SE-R (por. art. 9 ust. 1 pkt c SE-R1274). Z tego 

też powodu zasadne jest umożliwienie wyjścia akcjonariuszom, którzy nie zagłosowali za 

uchwałą o przeniesieniu siedziby.1275 Warto zaznaczyć, że decyzja odnośnie takiej uchwały 

podejmowana jest w jawnym i imiennym glosowaniu, a na każdą akcję przypada jeden głos 

(art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z 48 SUE). Poza wymogiem głosowania przeciwko uchwale1276 

wymagane jest zgłoszenia swojego żądania w terminie 10 dni od podjęcia uchwały oraz 

złożenia dokumentów akcji (względnie imiennych świadectw depozytowych w przypadku 

spółki publicznej) – art. 17 SUE. 

Najbardziej istotnym elementem procedury wyjścia akcjonariuszy jest ustalenie ceny 

wykupu ich akcji. Cena wykupu na potrzeby przeprowadzenia przeniesienia siedziby SE 

ustalona jest poprzez odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących zakładania SE przez 

łączenie spółek (art. 18 SUE). W odniesieniu do spółek, których akcje są notowane na rynku 

                                                 

1274 Przepis ten postrzegany jest jako norma kolizyjna wyznaczająca prawo właściwe dla danej SE zgodnie  

z miejscem oznaczonym w statucie spółki (siedziba statutowa). Zob. P. Kindler, w: Münchener…, s. 1603, nb. 78. 
1275 W sensie normatywnym umożliwia to art. 8 ust. 5 SE-R. Zob. K. Pokryszka, Transgraniczne przeniesienie 

siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy, Warszawa 2017, s. 155. 
1276 Podobnie jak w przypadku transgranicznych połączeń pojawia się tutaj problem akcjonariuszy, którzy 

bezprawnie zostali pozbawieni udziału w walnym zgromadzeniu, nad którym głosowana była uchwała  

o przeniesieniu siedziby spółki europejskiej. Z uwagi na brak zawinienia w spełnieniu wymogu głosowania 

przeciwko uchwale należy im przyznać takie same uprawnienie, jak akcjonariuszom, którzy ten wymóg spełnili.  
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regulowanym1277  ich wartość ustalana jest w oparciu o średni kurs z ostatnich trzech miesięcy 

przed podjęciem uchwały o połączeniu. W przypadku pozostałych spółek cena akcji 

wykupowanych jest określana przez biegłego powołanego przez sąd rejestrowy na wniosek 

zarządu. Ustawa nie wskazuje konkretnie, jakimi kwalifikacjami ma się cechować biegły,  

a także nie podaje kryteriów, którymi powinien się on kierować się przy dokonywaniu wyceny 

akcji. Należy założyć, że powinna to być wartość zbliżona do ceny rynkowej, a więc takiej jaka 

mogłaby być zaoferowana przez zainteresowanego nabyciem akcji inwestora. Ocena dokonana 

przez biegłego ma charakter ostateczny, a więc nie jest możliwe jej podważenie przed sądem 

lub innym organem.1278 Krytycznie w odniesieniu do ostatniej kwestii wypowiedział się  

A. Radwan, który wskazuje, że tego rodzaju podejście ustawodawcy budzi istotne wątpliwości 

z perspektywy ochrony mniejszości. Wątpliwości te związane są z koniecznością zapewnienia 

ochrony konstytucyjnych wartości, takich jak prawo własności oraz możliwość poddania 

sądowej kontroli sytuacji naruszenia praw i wolności.1279 Poglądowi temu trudno odmówić 

całkowicie racji, trzeba jednak zauważyć, że wydaje się on nadmiernie formalistyczny. 

Problemem w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiednich warunków niezależności  

i profesjonalizmu biegłego. Poddanie sprawy kontroli ceny odkupu akcji sądowi 

gospodarczemu (autor nie wskazuje w jakim trybie postępowania miałoby się toczyć) tylko 

częściowo problem ten rozwiązuje (daje podstawy do wydania drugiego osądu i większej 

kontroli sądu nad biegłym), a z pewnością nie jest konieczne. W istocie bowiem sąd oparłby 

swój wyrok na kolejnej opinii innego biegłego powołanego w toku postępowania poddanego 

regułom kodeksu postępowania cywilnego. Wystarczające zatem byłoby danie możliwości 

akcjonariuszom mniejszościowym prawa do zawnioskowania do sądu rejestrowego o drugiego 

biegłego w związku z uzasadnionymi wątpliwościami wobec opinii wydanej przez pierwszego 

biegłego. Rozwiązanie to posiada dodatkowy atut, gdyż powoduje szczególny efekt sprzężenia 

zwrotnego, a mianowicie motywuje spółkę do zawnioskowania i wskazania biegłego, którego 

kompetencje i późniejsza opinia będą trudne do podważenia. 

Procedura wykupu odbywa się za pośrednictwem spółki, która może nabyć akcje 

samodzielnie albo pośredniczyć w transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym. 

Ustawodawca nie wskazuje w tym miejscu, który tryb nabycia ma charakter priorytetowy. Stąd 

                                                 

1277 Nie dotyczy to zatem spółek notowanych chociażby na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW  

w Warszawie. 
1278 Zob. uzasadnienie do SUE z 20.9.2004 r. (Druk Sejmowy Nr 3314), s. 7.  
1279 Zob. A. Radwan, Ius…, s. 106, 616. 
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nie sposób twierdzić, że nabycie przez spółki akcji na własną rzecz jest wyłącznie możliwe  

w razie niezgłoszenia popytu przez innych inwestorów. Jedynym ograniczenie ustawowym jest 

to, że ilość wykupionych akcji przez spółkę emigrującą nie może przekroczyć poziomu 25% 

wartości nominalnej akcji własnych w stosunku do kapitału zakładowego spółki.1280 

Artykuł 18 SEU nie limituje kręgu nabywców odkupowanych akcji do 

dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto przydział akcji odbywa się na zasadach przyjętych 

przez organ zarządzający spółką. Jeżeli liczba akcji wykupionych przekracza 10% kapitału 

zakładowego i spółka posiada radę nadzorczą,1281 konieczna jest zgoda tego ostatniego organu. 

Nie wydaje się, aby regulacja ta zwalniała członków zarządu spółki spod generalnego 

obowiązku lojalności wobec akcjonariuszy oraz działania w interesie spółki. Stąd członkowie 

organu zarządzającego powinni unikać podejmowania prób wpływania na strukturę 

akcjonariatu, o ile nie jest to niezbędne ze względu chociażby na niską wartość popytu na akcje. 

2.4. Ochrona wierzycieli emigrującej SE 

Zgodnie z art. 8 ust. 7 SE-R organ właściwy do rozpoznania wniosku bada 

prawidłowość (ale już nie prawdziwość) złożenia zapewnienia, że spełnione zostały 

przewidziane w prawie krajowym warunki ochrony interesów wierzycieli. Warto zaznaczyć, 

że art. 8 ust. 7 SE-R nie kreuje specjalnego upoważnienia dla państw członkowskich do 

wprowadzania szczególnych form ochrony wierzycieli. Wynika to z brzmienia tego przepisu, 

który tak naprawdę odwołuje się do już istniejących rozwiązań w zakresie podobnych procesów 

krajowych do transgranicznego przeniesienia siedziby spółki. 1282  Niemniej jest to możliwe na 

podstawie ogólnych zasad prawa unijnego i po spełnieniu warunków testu proporcjonalności, 

o czym także stanowi motyw 24 SE-R. 

Warunki te uregulowane zostały przez polskiego ustawodawcę przede wszystkim  

w art. 50 SUE. Przewidziane tam zostało uprawnienie do żądania od spółki europejskiej 

zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń, których zaspokojenie zagrożone jest przeniesieniem 

siedziby spółki za granicę. Ochrona dotyczy tylko tych wierzycieli, których roszczenia 

                                                 

1280 W zakresie skutków przekroczenia progów zob. analogiczne rozważania dla transgranicznych połączeń – 

rozdz.VII.1.4.4. powyżej. 
1281 Dotyczy to spółek europejskich, które przyjęły system dualistyczny zarządzania spółką.  
1282 Odmiennie w zakresie znaczenia art. 8 ust. 7 SE-R, który ma wyrażać samodzielne upoważnienie dla ochrony 

wierzycieli: A. Rachwał, Komentarz…, s. 1379, nb. 21; zob. też uzasadnienie do SUE z 20.9.2004 r. (Druk 

Sejmowy Nr 3314), s. 10; K. Oplustil, Spółka Europejska i Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, 

Warszawa 2005, s. 68; K. Niedzielska, Europejska spółka akcyjna, Warszawa 2005, s. 129. Ponadto odmiennie 

A. Opalski, który wskazuje bez szerszego uzasadnienia, że wprowadzenie ochrony wierzycieli jest w tym 

przypadku obowiązkowe. A. Opalski, Europejskie…, s. 565. 
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powstały przed dniem ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej z terytorium RP 

do innego państwa członkowskiego. 

W przeciwieństwie do obecnego brzmienia art. 496 § 2 k.s.h.,1283 w regulacjach 

odnoszących się do przeniesienia siedziby spółki europejskiej nie ma mowy o możliwości 

wystąpienia do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w razie odmowy uczynienia tego 

przez spółkę. Wydaje się, że taki sposób sformułowania przepisu przesądza o tym, że 

wierzyciele spółki europejskiej nie posiadają możliwości dochodzenia zabezpieczenia swoich 

roszczeń w odrębnym postępowaniu sądowym.1284 Uzasadnieniem dla takiego wniosku może 

być fakt, że spółka europejska jest specjalnym podmiotem przewidzianym do prowadzenia 

działalności międzynarodowej, a w konsekwencji zasadne jest ograniczenie ochrony 

wierzycieli tego rodzaju spółki w sytuacjach restrukturyzacji transgranicznych. 

 Pomimo, że wierzyciele nie są równocześnie uprawnieni do uczestnictwa  

w postępowaniu rejestrowym w przedmiocie wniosku o przeniesienie siedziby spółki za 

granicę,1285 ich ochrona realizowana jest poprzez złożenie odpowiednich dowodów przez 

członków zarządu spółki europejskiej. Pośród rzeczonych dowodów powinna znaleźć się 

przede wszystkim lista wierzycieli, którzy zgłosili swoje roszczenia w trybie art. 50 SEU, wraz 

z dokumentami świadczącymi o spełnieniu ich żądań1286 lub przyczynach odmowy 

zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń. Z tym ostatnim, czyli w istocie oświadczeniem 

członków zarządu, związana jest również dodatkowa płaszczyzna dbania o interes wierzycieli 

wobec przeniesienia siedziby spółki europejskiej. W razie bowiem złożenia nieprawidłowego 

lub nieprawdziwego oświadczenia członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do 

odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej (art. 587 k.s.h.). Choć status majątkowy 

członków zarządu nie zawsze będzie pozwalał na pełne zaspokojenie ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych wierzycieli, to jednak taka ochrona nie wydaje się mniej korzystna niż 

                                                 

1283 Treść tego przepisu została zmieniona ustawą z dnia 19.8.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2011 r., nr 201, poz. 1182), która weszła w życie 27.10.2011 r. Przedmiotowa zmiana 

wynikała z nowelizacji art. 13 ust. 2 trzeciej dyrektywy prawa spółek przez art. 2 pkt 6 dyrektywy 2009/109/WE, 

regulujący minimalne środki ochrony wierzycieli łączących się spółek. 
1284 Odmiennie R. Lewandowski, który zdaje się sugerować, że roszczenie takie może być dochodzone przed 

sądem, w którym zastosowanie znajdą przynajmniej częściowo przepisy postępowania zabezpieczającego  

z kodeksu postępowania cywilnego. Zob. R. Lewandowski, Statut spółki europejskiej. Komentarz, LEX/el. 2008, 

nb. 312. 
1285 Wierzyciele nie mają bowiem interesu prawnego w tym zakresie, ale jedynie faktyczny (gospodarczy). Tak 

też K. Kohutek, Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie 

statutu spółki europejskiej (SE), LEX/el. 2006, nb. 12 
1286 Tytułem przykładu: odpis postanowienia o zezwoleniu na złożenie przedmiotu do depozytu sądowego, czy też 

odpis/wydruk z ksiąg wieczystych z informacją o ustanowieniu hipotek na nieruchomości. 
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ochrona poprzez sądowe dochodzenie zabezpieczenia roszczeń. Warto bowiem wskazać, że to 

ostatnie ma na celu jedynie zrównoważyć prawdopodobne i wyjątkowo niekorzystne skutki 

przeniesienia siedziby, a nie ma prowadzić do polepszenia sytuacji wierzycieli. 

Z przedstawionych uwag wynika, że ochrona wierzycieli odbywałaby się w ten sposób 

w przeważającej mierze w ramach postępowania rejestrowego. Dodać należy, że sąd rejestrowy 

mógłby również badać, czy ewentualne przekształcenie nie ma charakteru abuzywnego  

w stosunku do wierzycieli (element subiektywny) i jednocześnie odbywa się bez realizacji 

żadnego realnego celu gospodarczego (element obiektywny), co wynika z istoty swobody 

przedsiębiorczości w prawie unijnym.1287 Stwierdzenie nadużycia prawa europejskiego przez 

spółkę prowadziłoby w tym przypadku do oddalenia wniosku spółki o przeniesienie siedziby 

spółki za granicę.  

2.5. Faza kontrolna przeniesienia siedziby statutowej SE 

Faza kontrolna przeniesienia siedziby statutowej SE polega albo na wydaniu 

zaświadczenia o spełnieniu wymagań przewidzianych w prawie polskim (art. 52 SEU), albo 

rejestracji zagranicznej SE, która przenosi siedzibę statutową do Polski (art. 53 SEU).  

Zaświadczenie wydawane jest w formie postanowienia, na które przysługuje apelacja 

(art. 52 ust. 4 SEU). Najwcześniej z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zaświadczenia 

spółka może wystąpić po upływie terminu na zaskarżenie uchwały o przeniesieniu siedziby 

statutowej, a więc ponad miesiąc od dnia jej ogłoszenia (art. 52 ust. 1 w zw. z 49 SEU). Poza 

uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy do wniosku dołącza się plan przeniesienia, 

sprawozdanie zarząd, a także dowód wykupu akcji akcjonariuszy, którzy złożyli takie żądanie 

oraz wspomniany już dowód zabezpieczenia albo zaspokojenia roszczeń wierzycieli. 

Elementem wniosku wymagającym większej uwagi jest oświadczenia członków 

zarządu albo rady administrującej SE w przedmiocie zaskarżenia uchwały o przeniesieniu 

siedziby statutowej (art. 52 ust. 2 pkt 4 SUE).1288 Znaczenie tego oświadczenia wynika z ust. 3 

art. 52 SEU. Zaskarżenie uchwały stanowi bowiem przesłankę do odmowy wydania 

zaświadczenia. Wyjątkowo, gdy sąd rejestrowy uzna powództwo o uchylenie uchwały za 

oczywiście bezzasadne  może postanowić o wydaniu zaświadczenia. W ograniczonym zakresie 

zatem sąd rejestrowy jest uprawniony do rozpatrzenie podstaw uchylenia uchwały w danej 

                                                 

1287 Zob. rozdz. V.2.5.3. powyżej. 
1288 Należy wymagać od członków zarządu nie tylko złożenie oświadczenia, ale również ewentualne skorygowanie 

go, gdyby doszło do zmiany okoliczności, a to wobec faktu, że z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zarząd może 

wystąpić zaledwie jeden dzień od upływu terminu na zaskarżenie uchwały. Ponadto za dopuszczalne można by 

uznać podjęcie działań przez sąd rejestrowy w celu wyjaśnienia, czy w istocie nie doszło do zaskarżenia uchwały 

przed właściwym sądem, o ile sąd rejestrowy powziął taką wątpliwość.   
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sprawie. Stosowanie tego przepisu w praktyce może jednak budzić pewne zastrzeżenia. Przede 

wszystkim nie wiadomo, w jaki sposób sąd rejestrowy powinien dokonać ustaleń faktycznych. 

Powództwo o uchylenie uchwały nie jest bowiem wnoszone do sądu rejestrowego. Niezbędne 

przed rozstrzygnięciem kwestii oczywistej bezzasadności zaskarżenia uchwały będzie 

wysłuchanie z urzędu podmiotów, którzy wnieśli stosowne powództwo.1289 Za oczywiście 

bezzasadne należy uznać tylko takie powództwo, które już po lekturze treści pozwu  

i zamieszczonych tam wnioskach dowodowych przedstawia się jako bezzasadne i nie ma co do 

tego najmniejszych wątpliwości (przesłanka oczywistości). Ustawodawca wymaga, aby 

przesłanka oczywistej bezzasadności była jedynie uprawdopodobniona. Przy tak relatywnie 

niewielkich możliwościach rozpoznania sprawy i pewnej presji czasowej wynikającej  

z charakteru postępowania rejestrowego oraz operacji transgranicznej restrukturyzacji istnieje 

wysokie ryzyko, że sądy rejestrowe będą zachowawczo podchodzić do możliwości 

skorzystania z art. 52 ust. 3 SEU. 

Ryzyko pozbawienia akcjonariusza możliwości podważenia uchwały o przeniesieniu 

siedziby za granicę łagodzone jest poprzez prawo domagania się roszczenia 

odszkodowawczego (bez względu na winę organów SE) w razie stwierdzenie nieważności lub 

uchylenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej spółki. Dzieje się tak w przypadku, gdy 

wyrok wydany przez sąd właściwy do rozpoznania tego typu sprawy uprawomocni się już po 

wydaniu zaświadczenia. Przepis art. 52 ust. 3 zd. 2 SEU należy rozumieć w ten sposób,  

że zakłada on brak wpływu wadliwości uchwały walnego zgromadzenia na ważność 

zaświadczenia, a zatem również na późniejszą rejestrację przeniesienia siedziby statutowej SE 

w innym państwie członkowskim.  W odróżnieniu od art 51617 k.s.h. mającego zastosowanie 

do połączeń transgranicznych, przepisy SEU nie wskazują na niedopuszczalność uchylenia lub 

stwierdzenia uchwały po dniu przeniesienia siedziby statutowej spółki. Wydaje się, że wydanie 

odpowiedniego wyroku jest wtedy nadal możliwe, chociaż jego skutki są ograniczone do 

rodzaju prejudykatu istotnego dla późniejszego postępowania odszkodowawczego.1290 

2.6. Skutki przeniesienia siedziby rzeczywistej polskiej SE za granicę 

Zmianę siedziby statutowej spółki należy odróżnić od przeniesienia siedziby 

rzeczywistej polskiej SE za granicę, a ściślej mówiąc – do państwa innego niż to, gdzie 

położona jest siedziba statutowa danej SE. Co do zasady, ten drugi przypadek jest 

                                                 

1289 Zapoznanie się ze stanowiskiem „drugiej strony sporu” może nastąpić w formie pisemnej lub ustnej na 

rozprawie wyznaczonej przez sąd rejestrowy (art. 514 § 1 k.p.c.). 
1290 Podobnie A. Rachwał, Komentarz do przepisów…, 2008, s. 1356, nb. 19. 



315 

niedopuszczalny i powoduje wszczęcie specjalnego postepowania sanacyjnego (art. 54 SEU), 

a gdy ono okaże się bezskuteczne – rozwiązanie spółki (art. 55 ust. 2 SEU). 

Postępowanie o przywrócenie zgodności miejsca siedziby statutowej i rzeczywistej 

SE może być wszczęte na wniosek lub z urzędu przez sąd rejestrowy. Mają do niego 

odpowiednie zastosowanie przepisy procedury cywilnej dotyczące postępowania 

nieprocesowego (art. 56 i 57 SEU). W początkowej fazie polega ono na wezwaniu spółki  

do przeniesienia zarządu głównego na terytorium RP lub przeniesienia siedziby statutowej  

do państwa, w którym obecnie znajduje się zarząd główny (art. 54 ust. 1 SEU). 

Niedostosowanie się do wezwania powoduje nałożenie grzywny (ust. 2 tego przepisu).  

Po dwukrotnym orzeczeniu o grzywnie sąd rejestrowy może ustanowić kuratora. Jego 

zadaniem jest przywrócenie stanu pożądanego określonego alternatywnie we wcześniejszym 

wezwaniu sądu. Jeżeli nawet tak daleko idący środek nie przyniósł założonego skutku, sąd 

rejestrowy z urzędu obligatoryjnie orzeka o rozwiązaniu SE i ustanowieniu likwidatora. 

2.7. Uwagi końcowe 

Przedstawiona skrócona analiza polskich unormowań transgranicznego przeniesienie 

siedziby SE uzupełniających regulacje SE-R pokazuje, że ustawodawca nie uległ pokusie 

przeregulowania tego procesu. Przepisy zawarte w SEU w sposób punktowy odnoszą się do 

problematyki ochrony mniejszości akcjonariuszy oraz wierzycieli SE. Warto zwrócić uwagę na 

umiejscowienie osoby biegłego na etapie po podjęciu uchwały o przeniesieniu siedziby. 

Pozwala to na obniżenie kosztów tego procesu zwłaszcza, że w przypadku SE, a więc spółki 

akcyjnej, trudniej byłoby o uzyskanie zgody wszystkich akcjonariuszy na odstąpienie od 

ewentualnego wymogu badania planu przeniesienia siedziby spółki przez biegłego. Ponadto  

o motywacji do wystąpienia ze spółki przez akcjonariusza nie powinna decydować wartość 

akcji, którą ewentualnie miałby sprawdzić biegły,1291 lecz to, czy opłacalnym dla akcjonariusza 

jest kontynuowanie inwestycji na warunkach określonych przez prawo innego państwa 

członkowskiego. W przypadku przeniesienia siedziby SE biegły „pojawia” się dokładnie w tym 

momencie, w którym występuje potrzeba jego interwencji. Jest to chwila zgłoszenia przez 

akcjonariuszy żądania odkupu akcji i gdy odpowiedniej ich wyceny nie dokonał już rynek, co 

ma miejsce w przypadku spółek publicznych, których akcje są notowane na rynku 

regulowanym. 

                                                 

1291 Taka sytuacja ma chociażby miejsce na gruncie krajowych przekształceń. Por. art. 559 § 1 w zw. z 558 § 1 pkt 

2 k.s.h.  
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Jeżeli chodzi o ocenę regulacji przeniesienia siedziby SE przez praktykę obrotu, to  

w odniesieniu do emigracyjnego przeniesienia siedziby tej spółki miał miejsce jeden przypadek 

takiej operacji. Było to już wspomniane przeniesienie siedziby spółki AmRest Holdings SE.1292 

Jednym z etapów tej operacji było odkupienie części akcji jednego z akcjonariuszy 

mniejszościowych.1293 Sytuacja ta potwierdza, że obecne regulacje pozwalają na sprawne 

przeprowadzenie transgranicznego przeniesienia siedziby SE w Polsce.1294 

3. Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim  

3.1. Uwagi wprowadzające 

Transgraniczne przekształcenie spółki stanowi szczególny przypadek procedury 

mobilności spółek. Pozwala ono w teorii na osiągnięcie wysokiego stopnia mobilności prawnej 

spółek przy jednoczesnym zagwarantowaniu określonego standardu ochrony interesariuszy 

spółki emigrującej. Chociaż procedura ta do dzisiaj nie została uregulowana w prawie polskim 

(co nie jest rzadką sytuacją w państwach UE; zob. tabela poniżej), to jednak jej doniosłość 

wymaga odrębnego i szczegółowego ujęcia w niniejszym opracowaniu.  

 

Tabela 3 Ramy prawne emigracyjnego transgranicznego przekształcenia spółki w państwach UE1295 

Państwo 

istnienie szczególnej procedury 

przeniesienia siedziby spółki 

(elementy szczególne) 

inne metody wyznaczenia reguł przeniesienia 

siedziby spółki 

Austria nie sporne w doktrynie, ale wymieniane są tu m.in. 

regulacje przeniesienia siedziby SE 

Belgia nie reguły wypracowane przez praktykę obrotu; 

postępowanie istotnie odformalizowane 

Bułgaria nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

Chorwacja nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

                                                 

1292 Na ten moment spółka nie została wykreślona z polskiego rejestru. Powinna to być teraz jedynie czynność 

techniczna z uwagi na decyzję organu hiszpańskiego o rejestracji przeniesienia siedziby. Zob. AmRest Holdings 

SE raport bieżący z 14.3.2018 r., nr 18/2018; dostępny na stronie: https://www.bankier.pl/wiadomosc/AMREST-

Rejestracja-statutowej-siedziby-Spolki-w-Hiszpanii-7577502.html#hyxq68qa41.  
1293 Wykupowi podlegały akcje akcjonariusza, będącego otwartym funduszem emerytalnym. Łączna kwota 

wykupu wyniosła około 200 mln zł. Zob. AmRest Holdings SE raport bieżący z 21.11.2017 r., nr 265/2017; 

dostępny na stronie: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,371404. 
1294 W toku pozostaje również imigracyjna (z Holandii do Polski) operacja przeniesienia siedziby Ronson 

Development SE. Zgodnie z treścią komunikatu zarządu, przeniesienie siedziby spółki ma na celu obniżenie 

kosztów funkcjonowania spółki w Holandii. Zarząd spółki szacuje, że oszczędności w tym zakresie wyniosą ok. 

200 tys euro rocznie. Zob. komunikat prasowy spółki z 3.7.2018 r.: http://217.73.31.118/wp-content/uploads/bsk-

pdf-manager/2892_Ronson-krok-bliżej-przeniesienia-siedziby-do-Polski-komunikat-prasowy-PL.pdf.  
1295 Przez postępowanie odformalizowane należy rozumieć postępowanie, które zasadniczo ogranicza się do 

podjęcia uchwały przez ekonomicznych właścicieli spółki. Za praktycznie niemożliwe uznane zostały takie 

sytuacje, w których w danym państwie brak jest wypowiedzi doktryny lub orzecznictwa w przedmiocie 

przedmiotowej operacji. 

 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/AMREST-Rejestracja-statutowej-siedziby-Spolki-w-Hiszpanii-7577502.html#hyxq68qa41
https://www.bankier.pl/wiadomosc/AMREST-Rejestracja-statutowej-siedziby-Spolki-w-Hiszpanii-7577502.html#hyxq68qa41
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,371404
http://217.73.31.118/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2892_Ronson-krok-bliżej-przeniesienia-siedziby-do-Polski-komunikat-prasowy-PL.pdf
http://217.73.31.118/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2892_Ronson-krok-bliżej-przeniesienia-siedziby-do-Polski-komunikat-prasowy-PL.pdf
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Cypr tak (możliwość zablokowania przez 

wierzycieli spółki1296; obowiązek 

złożenia oświadczenia o wypłacalności 

spółki na skutek przeniesienia siedziby 

przez dyrektorów spółki) 

nd. 

Czechy tak nd. 

Dania tak (istotna pozycja biegłego w ramach 

ochrony wierzycieli spółki)1297 

nd. 

Estonia nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

Finlandia nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

Francja nie reguły wypracowane przez praktykę obrotu; 

wymagana jednomyślność wspólników  

Grecja tak (wymagana jest jednomyślność 

wspólników) 

nd. 

Hiszpania tak nd. 

Holandia nie reguły wypracowane przez praktykę obrotu; 

postępowanie istotnie odformalizowane 

Litwa nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

Łotwa nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

Irlandia  nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

Luksemburg nie wymagana jest jednomyślność wspólników 

Malta tak (możliwość zablokowania przez 

wierzycieli spółki) 

nd. 

Niemcy nie zastosowanie znajdą przepisy o krajowych 

reorganizacjach (przekształceniach lub 

łączeniach) per analogiam 

Portugalia tak (odformalizowana procedura) nd. 

Rumunia nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia1298 

Słowacja nie zastosowanie znajdą przepisy o krajowych 

przekształceniach per analogiam  

Słowenia  nie sporne w doktrynie, ale wymieniane są tu m.in. 

regulacje przeniesienia siedziby SE 

Szwecja nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

Węgry nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia 

Włochy nie reguły wypracowane przez praktykę obrotu; 

postępowanie istotnie odformalizowane 

Wielka 

Brytania 

nie w praktyce niemożliwe do przeprowadzenia1299 

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Gerner-Beuerle i in., The Study..., s. 223-235. 

                                                 

1296 Chodzi tu o złożenie sprzeciwu przez wierzycieli, który podlega kontroli przez właściwy sąd rejestrowy. Jeżeli 

sprzeciw jest uzasadniony, tj. reinkorporacja zagraża wierzycielom, sąd może w szczególności nakazać spółce 

ustanowienie odpowiednich gwarancji lub zakazać spółce przeniesienia siedziby za granicę. Zob.  

T. Papadopoulos, Reincorporations: a comparison between Greek and Cyprus law, International Journal of Law 

and Management 3/2018, s. 911-912. 
1297 Zob. § 318 d i e duńskiego prawa spółek – lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven); tekst ustawy 

dostępny jest na stronie: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205. 
1298 Zob. orzeczenie rumuńskiego sądu apelacyjnego (rum. Curţi de Apel) w Braszovie z 23.8.2014 r., nr decyzji 

910/2014, nr sprawy: 6528/62/2013. 
1299 Zob. sprawa Re Irrigation Company of France Ltd (1871) LR 6 Ch App 176.; P.L. Davies, S. Worthington, 

Gower…, s. 148. 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205
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Jak to już została wskazane,1300 brak norm prawnych dedykowanych konkretnym 

procesom mobilności transgranicznej nie uchyla obowiązku dopuszczenia ich w prawie 

krajowym.1301 Istotnym ułatwieniem przy odkodowywaniu reguł transgranicznego 

przekształcenia jest istnienie modelowych rozwiązań w tym zakresie na gruncie unijnego prawa 

wtórnego, a w rezultacie też polskiego prawa spółek. Stąd też każdy proces restrukturyzacji 

transgranicznej powinien składać się z fazy informacyjnej, decyzyjnej i rejestrowej. 

Zasadniczym celem takiego procesu jest ochrona interesów akcjonariuszy, wierzycieli  

i pracowników spółki przekształcanej. Z tej perspektywy należy postulować dokonywanie 

odpowiednich zabiegów interpretacyjnych niezbędnych dla odkodowania z polskiego prawa 

norm, na gruncie których w praktyce może dojść do przeprowadzenia transgranicznego 

przekształcenia spółki. 

3.2. Podstawy prawne transgranicznego przekształcenia spółki w Polsce 

Transgraniczne przekształcenie spółki jest jednym z rodzajów transgranicznych 

procedur reorganizacyjnych, które, zgodnie z wyrokiem w sprawie Sevic System, wchodzą  

w zakres traktatowej swobody przedsiębiorczości.1302 Oznacza to, że w przypadku oferowania 

przez państwo członkowskie spółkom krajowym możliwości dokonania analogicznej operacji 

na gruncie krajowym, państwo członkowskie powinno również ustanowić odpowiednią 

regulację umożliwiającą przekształcenie spółki krajowej w zagraniczną.1303 Obowiązek ten nie 

jest uzależniony od istnienia w danym obszarze norm prawa wtórnego UE, w tym dyrektyw lub 

rozporządzeń. Zgodnie z jedną z tez przedstawionych przez TS w wyroku w sprawie Vale,  

w razie braku odpowiednich norm w prawie wtórnym UE procedura transgranicznego 

przekształcenia spółki regulowana jest w oparciu o przepisy brane pod uwagę w podobnych 

krajowych procesach reorganizacyjnych.1304 

Z ogólnych zasad prawa unijnego wynika, że organy państw członkowskich stosując 

własne prawo obowiązane są do dokonywania wykładni przepisów wewnętrznych w zgodzie  

                                                 

1300 Zob. rozdz. V.3.3.1. na gruncie sprawy Sevic Systems, C-411/03. 
1301 Analogicznie na gruncie niemieckiej doktryny zob. A. Frank, Formwechsel…, s. 174. 
1302 Wyrok TS w sprawie Sevic Systems, C-411/03, par. 19 (odnoszący się bezpośrednio do transgranicznych 

przekształceń); przedmiotowa teza została potwierdzona w odniesieniu do transgranicznych przekształceń spółek 

w wyroku TS w sprawie Vale, C-378/10, par. 24. 
1303 Zob. wyr. TS w sprawie Vale, C-378/10, par. 36. Zob. M. Lutter, W. Bayer, J. Schmidt, Europäisches…,  

s. 92-112. 
1304 Zob. wyr. TS w sprawie Vale, C-378/10, par. 43. Zob. też W. Bayer, J. Schmidt, Das Vale-Urteil…, s. 1481. 
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z postanowieniami traktatów oraz w oparciu o uznane w kraju metody wykładni.1305 Taka 

prawidłowość dotyczy także przekształceń transgranicznych, które do dzisiaj nie zostały 

uregulowane w ramach prawa wtórnego UE. W ten sposób konieczne staje się stosowanie 

przepisów krajowych (również w drodze analogii, jeżeli dotyczą one przekształceń krajowych 

lub innych typów transgranicznych restrukturyzacji, przede wszystkim transgranicznego 

łączenia) w zgodzie z zasadą równoważności i skuteczności. Wyraźnie przesądził o tym TS  

w sprawie Vale.1306  

W razie uznania, że w systemie prawa danemu podmiotowi przyznane zostało 

określone uprawnienie, tj. między innymi możliwość dokonania transgranicznego 

przekształcenia, a w prawie wewnętrznym nie przewidziano trybu realizacji tego uprawnienia, 

mamy do czynienia z luką w prawie,1307 która w związku z obowiązkiem proeuropejskiej 

wykładni powinna zostać usunięta w drodze analogii z ustawy (analogia legis).1308 W tym celu 

należy odszukać w systemie prawa przepisy,1309 które regulują sytuacje najbardziej podobne do 

kwestii nieuregulowanej.  

Z uwagi na transgraniczny charakter przekształcenia konieczne stanie się 

zastosowanie nie tylko niektórych krajowych norm dotyczących przekształceń,1310 ale także 

innych norm regulujących przypadki transgranicznych restrukturyzacji. W pierwszej kolejności 

należy tutaj wspomnieć o regulacjach zawartych w art. 8 SE-R, który zezwala na przeniesienie 

siedziby statutowej SE do innego państwa członkowskiego.1311 Jest to jedyny przypadek 

                                                 

1305 Zob. wyr. TS z 9.3.1978 r. w sprawie Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA, C-106/77, 

par. 18, 20 i 22; oraz wyr. TS z 15.4.2008 r. w sprawie Impact v. Minister for Agriculture and Food i in., C-268/06, 

par. 99 i przywołane tam orzecznictwo. 
1306 Zob. wyr. TS w sprawie Vale, C-378/10, par. 48-49: „W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie  

z utrwalonym orzecznictwem dotyczącym wielu dziedzin, wobec braku stosownych uregulowań Unii właściwymi 

przepisami służącymi ochronie wynikających z prawa Unii praw jednostek są wewnętrzne przepisy każdego 

państwa członkowskiego, pod warunkiem jednak, że nie są one mniej korzystne od uregulowań dotyczących 

podobnych sytuacji zaistniałych pod rządami prawa wewnętrznego (zasada równoważności) i że nie czynią one 

praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym wykonywania praw nadanych w porządku prawnym Unii 

(zasada skuteczności)”. 
1307 Taka luka określana jest jako luka konstrukcyjna. Zob. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, 

Poznań 2001, s. 185. 
1308 Na temat wnioskowania przez analogię zob. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988,  

s. 280–284. 
1309 Dopuszczalne jest też poszukiwanie kompletnych regulacji tworzących podobne instytucje prawne, np. 

stosowanie przepisów dotyczących własności nieruchomości do użytkowania wieczystego. Zob. w tej kwestii  

J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966, s. 70. 
1310 Trybunał, uznając obowiązek stosowania prawa krajowego właściwego dla podobnych sytuacji, nie ograniczył 

powinności organów krajowych do znalezienia konkretnej instytucji prawnej, ale wskazał na konieczność 

odnalezienia ogółu regulacji, które w sposób najbardziej zbliżony odnoszą się do problemu transgranicznego 

przekształcenia. Zob. wyr. w sprawie Vale, C-106/16, par. 48. 
1311 Na powinność odpowiedniego stosowania uregulowań wspólnotowych w przypadku procedury przeniesienia 

siedziby spółki wskazuje KE w wyroku w sprawie Cartesio, C-210/06. Argument ten został odrzucony przez TS 
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transgranicznego przekształcenia spółki kapitałowej przewidziany w polskim prawie expressis 

verbis. Z uwagi jednak na ogólny charakter wymienionego przepisu, zwłaszcza w zakresie 

regulacji mechanizmów ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i wierzycieli, konieczne jest 

odwołanie się do przepisów uszczegóławiających procedurę przeniesienia siedziby statutowej 

spółki europejskiej, zawartych w dziale 3 SEU. Istotnym punktem odniesienia mogą być 

również przepisy o transgranicznych łączeniach spółek implementujące unijne prawo w tym 

zakresie.1312 Unormowanie te, chociaż nie są pozbawione wad, o czym była mowa powyżej,1313 

to jednak w sposób bardziej precyzyjny niż w przypadku transgranicznego przeniesienia 

siedziby SE regulują proces restrukturyzacji spółki. Warto zaznaczyć, że wybór określonych 

regulacji powinien być konsekwentny, a więc musi uwzględniać wzajemne powiązania 

poszczególnych etapów procesu restrukturyzacji. Często bowiem sporządzenie niektórych 

dokumentów lub wykonanie przez spółkę obowiązków wobec podmiotów trzecich okazać się 

może niezbędne dla realizacji kolejnej fazy przekształcenia.   

Na każdym z etapów odkodowywania norm z powyżej wymienionych obszarów 

regulacyjnych niezbędne okaże się dokonanie odpowiednich modyfikacji norm wynikających 

z przepisów stanowiących punkt odniesienia. Wynika to z konieczności uwzględnienia 

specyfiki instytucji transgranicznego przekształcenia oraz różnic, jakie występują między 

wskazanymi rodzajami transgranicznej restrukturyzacji spółki.1314  W niektórych sytuacjach 

niezbędne może okazać się również „ważenie” pomiędzy dwoma lub kilkoma normami 

mogącymi potencjalnie znaleźć zastosowanie, a wyrażającymi sprzeczne reguły 

postępowania.1315 

Chociaż zapewnienie przez polskie organy – w tym sądy – możliwości realizacji 

unijnego uprawnienia do transgranicznego przekształcenia spółki polskiej w zagraniczną 

mogłoby wymagać dokonania złożonych zabiegów interpretacyjnych, to z pewnością  

                                                 

wyłącznie ze względu na okoliczności rozpoznawanej sprawy, a konkretnie chęć zachowania przez Cartesio 

statusu spółki prawa węgierskiego po przeniesieniu siedziby do Włoch; zob. wyr. TS w sprawie Cartesio, C-

210/06, par. 115-120. Odmiennie P. Błaszczyk, który przyjmuje, że w wyroku w tej sprawie TS wprost wskazał 

na regulacje SE-R jako „właściwy model dla transgranicznego przekształcenia”. Stanowisko to jednak rozmija się 

z treścią uzasadnienia tego orzeczenia. Por. P. Błaszczyk, Transgraniczne przekształcenie spółki – najnowsze 

tendencje w prawie europejskim, PPH 12/2012, s. 39. 
1312 Zob. J. Napierała, Europejskie…, s. 423-425. 
1313 Zob. rozdz. VII.2. 
1314 W odniesieniu do uwzględniania specyfiki instytucji prawnych w procesie wnioskowania per analogiam zob. 

L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 230-231. 
1315 Zob. B. Brożek, Rationality and Discourse: Towards a Normative Model of Applying Law, Warszawa 2007, 

s. 147-152; oraz z powołaniem się na tego autora: M. Hotel, A. Rychlewska, Analogia jako metoda prawnicza, 

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2015, s. 34-35. 
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nie można uznać go za niemożliwe.1316 Pokazują to chociażby przykłady innych krajów, w tym  

w szczególności ze względu na podobieństwo systemów prawa spółek wypada tu wymienić 

Niemcy i Austrię.1317 Należy jednak nadmienić, że obowiązek zachowania efektywności prawa 

unijnego (effet utile) nie obejmuje jedynie prounijnej wykładni prawa, ale w niektórych 

przypadkach rozciąga się na stosowanie środków prawnych nieznanych w porządku 

krajowym.1318 Nie ulega wątpliwości, że brak szczegółowych regulacji w prawie polskim  

i wymóg analogicznego stosowania przepisów w celu stworzenia całej procedury 

przekształcenia ze zbioru norm, które czasami pozostają ze sobą w stosunku sprzeczności  

lub przeciwieństwa, nie jest zabiegiem sprzyjającym wzmacnianiu zasady pewności prawa  

i promowania instytucji przekształcenia transgranicznego wśród podmiotów gospodarczych. 

Jednakże sądy polskie nie mogą odmówić spółce, która złoży odpowiedni wniosek, 

przeniesienia siedziby spółki wraz ze zmianą statutu personalnego.1319 

3.3. Istota przekształcenia spółki na gruncie prawa polskiego 

3.3.1. Uwagi ogólne związane z zasadą ciągłości i kontynuacji 

W związku z brakiem harmonizacji operacji transgranicznej zmiany formy prawnej 

spółki w prawie UE, jej istnienie i kształt determinowane są przez treść prawa krajowego.  

To, czy i w jaki sposób prawo krajowe dopuszcza dokonanie takiej operacji w ramach sytuacji 

wewnętrznych przekłada się na treść uprawnienia do zmiany formy spółki w układzie 

transgranicznym. Stąd konieczne staje się zbadanie konstrukcji instytucji przekształcenia  

w prawie polskim. 

                                                 

1316 Wskazuje na to przykład przekształcenia włoskiej spółki w polską spółkę z marca 2018 r. Zob. MSiG  

z 4.4.2018 r, nr 66/2018 (5454), poz. 88647. Procedura zarejestrowania spółki przekształconej od chwili złożenia 

kompletnego wniosku do dokonania wpisu spółki przez sąd rejestrowy trwała 7 dni. 
1317 Zob. przypadki imigracyjnego przekształcenia spółki prawa luksemburskiego (S.à.r.l.) w spółkę prawa 

niemieckiego (GmbH): orzeczenie OLG Nürnberg z 19.6.2013 r., 12 W 520/13; oraz spółki prawa francuskiego 

(S.à.r.l.) w spółkę prawa niemieckiego (GmbH): orzeczenie KG z 21.3.2016 – 22 W 64/15; emigracyjnego 

przekształcenia spółki niemieckiej (GmbH) we włoską (S.r.l.): orzeczenie OLG Frankfurt a.M. z 03.01.2017 r., 20 

W 88/15; zob. Ch. Teichmann, Grenzüberschreitender Formwechsel kraft vorauseilender Eintragung in 

Aufmahmestaat?, ZIP 25-26/2017, s. 1190-1194; imigracyjnego przekształcenia spółki prawa włoskiego (S.a.s.) 

w austriacką spółkę (KG): orzeczenie OGH Vienna z 10.4.2014 r., 6 Ob 224/13d, BeckRS 2016, 80393. 
1318 W wyroku w sprawie Factortame I, C-213/89, par. 21, Trybunał nakazał zastosowanie przez sąd krajowy 

środka zabezpieczającego, który nie był znany prawu krajowemu; w literaturze na ten temat zob. N. Półtorak, 

Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010,  

s. 17 i 146-149. 
1319 Tak: A. Opalski, A.W. Wiśniewski, w: Kodeks…, 2016, s. 77; J. Napierała, Przeniesienie…, s. 64; K. Oplustil, 

Transgraniczne…, s. 101–105 i 116–123; M. Tofel, w: Kodeks…, 2015, s. 1384, nb. 26.; O. Sachanbińska, 

Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej — potrzeba działania unijnego i polskiego prawodawcy, 

TPP 3/2015,  s. 96-97; już po orzeczeniu w sprawie Polbud, C-106/16: E. Skibińska, O zgodności…, s. 323. 

Odmiennie przed orzeczeniem TS w sprawie Polbud, C-106/16: M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 653, 

nb. 4; Ł. Karczyński, Transgraniczne przekształcenie spółki, PPH 12/2011, s. 50-51. 
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Przekształcenie spółki kapitałowej stanowi zdarzenie przeprowadzane w oparciu  

o szczegółowo unormowaną procedurę.1320 Poza zmianą formy prawnej do istoty 

przekształcenia należy zachowanie ciągłości podmiotowej podmiotu przekształcanego  

i przekształconego.1321 Innymi słowy, przekształcenie polega na modyfikacji struktury 

organizacyjnej podmiotu, a nie podmiotowości prawnej, która z natury jest niezmienna.1322  

W związku z tym nie dochodzi tutaj do przerwania bytu prawnego spółki1323 lub też powstania 

jakiegokolwiek nowego podmiotu prawa.1324 Przekształcenie wymaga, aby dotychczasowe 

stosunki prawne związane z istnieniem spółki poddać ocenie z punktu widzenia przepisów 

właściwych dla formy spółki przekształconej. W rezultacie takiej oceny, relacje, które  

są sprzeczne z nowym reżimem prawnym podlegają modyfikacji albo wygaśnięciu.1325  

W pozostałym zakresie mamy do czynienia z pełną co do treści kontynuacją1326 uprawnień  

i obowiązków prawnych,1327 a więc ich istnieniem w niezmienionej postaci.  

Tak przedstawione ramy przekształcenia należy zestawić z konkretnymi przepisami, 

z których one wynikają. Zasada kontynuacji została przewidziana w art. 553 k.s.h. Przepis ten 

odnosi się do ogółu praw i obowiązków, których stroną jest spółka przekształcana (§ 1), 

stosunków administracyjno-prawnych (§ 2) oraz stosunku członkostwa (ale już nie stosunków 

wewnętrznych) wspólników w spółce (§ 3). Wszystkie te relacje powinno co do zasady 

pozostać niezmienione na skutek przekształcenia. Celem tego przepisu jest zatem zachowanie 

nie tylko tożsamości prawnej, ale również gospodarczej podmiotu przekształcanego.  

W szczególności dotyczy to nienaruszalności substancji składu majątkowego spółki (por.  

art. 563 pkt 3 k.s.h. przewidujący limit wypłat na rzecz wspólników korzystających z prawa 

wyjścia ze spółki) oraz zachowania uprawnień administracyjnoprawnych w postaci zezwoleń, 

                                                 

1320 To ostatnie wynika z zasady numerus clausus sposobów restrukturyzacji obowiązującej na gruncie prawa 

spółek. Zob. A. Opalski, A.W. Wiśniewski w: Kodeks…, s. 16, t. 12. 
1321 Por. G. Miś, Przekształcanie spółek handlowych, Warszawa 2005, s. 5-6, 9-10. 
1322 Zob. Ł. Karczyński, Opodatkowanie przekształceń spółek, Warszawa 2011, s. 64. 
1323 Co odróżnia przekształcenie od procedury likwidacji i rozwiązania spółki. 
1324 Taka sytuacja ma miejsce chociażby przy łączeniu przez zawiązanie nowej spółki. 
1325 Szczególnym przypadkiem relacji podlegającej z natury przekształcenia licznym zmianom jest stosunek 

między spółką a jej wspólnikiem. Zob. G. Miś, Przekształcanie…, s. 364. 
1326 Zasada ta pozostaje w opozycji do zasady sukcesji generalnej, która odnosi się do przejścia ogółu prawa  

i obowiązków pomiędzy podmiotami prawa. To ostatnie z racji istoty przekształcenia, które ogranicza się do 

jednego podmiotu nie ma tutaj miejsca. 
1327 Zob. szer. na temat tej zasady i jej ewolucji w polskim prawie i doktrynie: G. Miś, Przekształcanie…, s. 353-

418 i wskazana tam literatura. 
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koncesji i ulg, a więc składników przedsiębiorstwa spółki, bez których często niemożliwe 

będzie dalsze prowadzenia działalności gospodarczej. 1328 

Zasada kontynuacji wynika z istoty przekształcenia jako procedury mającej na celu 

zachowanie ciągłości prawnej danego podmiotu. Z perspektywy tej zasady pewne wątpliwości 

mogą budzić niektóre rozwiązania szczegółowe zastosowane już w ramach kodeksu spółek 

handlowych. Jedno z nich wyraża art. 564 § 1 k.s.h., który uzależnia uczestnictwo wspólników 

w spółce przekształcanej od uprzedniego złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści. Przepis 

ten precyzuje zatem w pewien sposób zawoalowane pojęcie „uczestniczenia” w spółce 

przekształcanej na gruncie art. 553 § 3 k.s.h. Wydaje się, że takie rozwiązanie w sposób 

niepełny oddaje istotę kontynuacji i poprzez konieczność konkretnej formy akceptacji zmiany 

formy spółki ze strony jej dotychczasowych wspólników zbliża się do prawnej konstrukcji 

nowacji stosunku prawnego. Należy sądzić, że to niekonsekwentne podejście do 

przekształcenia stosunków wewnętrznych spółki, stało się przyczyną dalszych decyzji 

ustawodawcy, których rezultaty można zaobserwować w art. 579 i 580 k.s.h. Przepisy te  

w ograniczony sposób realizują zasadę kontynuacji. Trzeba bowiem stwierdzić, że zasada ta 

ma na celu zachowanie stosunków prawnych w stanie najbardziej zbliżonym do tego, jaki 

istniał przed dniem przekształcenia. Ewentualne wygaśnięcie danego stosunku powinno być 

poprzedzone analizą, czy istnieje możliwość jego przekształcenia w ten sposób, że zachowany 

zostanie sens prawny lub ekonomiczny stosunku pierwotnego. Tymczasem, z jednej strony, 

ustawodawca zdecydował się na wygaszenie praw (za wynagrodzeniem) i obowiązków 

wspólnika spółki przekształcanej, które nie są zgodne z przepisami ustawy o spółce 

przekształconej (art. 579 k.s.h.). Z drugiej strony, posiadacze obligacji zamiennych, z prawem 

pierwszeństwa lub innych uprawniających do świadczeń niepieniężnych1329 mogą liczyć na 

                                                 

1328 Zasada kontynuacji pozostaje szczególnie istotna dla stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym. 

Zob. A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 1124-1126, nb. 9-14; M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2006, s. 671-

672, nb. 8-12. W przypadku stosunków o innym charakterze (pracowniczym, administracyjnym, podatkowym, 

rachunkowym) o wiele większe znaczenie będę miały szczególne regulacje zawarte w ustawach właściwych dla 

tych dziedzin prawa. Tak, w odniesieniu do stosunków administracyjnoprawnych: E. Wierzbicka, Sytuacja…,  

s. 36; oraz szer. J. Jakubowicz, Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy 

łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek, Poznań 2016. Chociaż w większość sytuacji zasada kontynuacji 

znajdzie tam swoje odzwierciedlenie, to jednak sama ta zasada nie zastąpi konieczność każdorazowej analizy 

konkretnego przypadku i rozstrzygania, w jakim stopniu jego specyfika wpływa na treść tej zasady. Nie jest przy 

tym niezbędne, aby przedmiotowa zasada została wprost wyłączona przez wyraźnie brzmiący przepis, gdyż może 

to wynikać z ogółu norm zawartych w danym akcie prawnym. W rezultacie, na gruncie innych dziedzin prawa niż 

prawo prywatne zasada kontynuacji sprowadzona zostaje do niewiążącej reguły interpretacyjnej. Por. G. Miś, 

Przekształcanie…, s. 363-377. 
1329 W odniesieniu do tego rodzaju obligacji, wątpliwości co do potrzeby ich wyliczenia na gruncie art. 580 k.s.h. 

z perspektywy zasady kontynuacji przedstawił M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 811, nb. 4. 
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otrzymanie uprawnień równoważnych w przekształconej spółce z o.o.1330 (art. 580 k.s.h.).1331 

Jednocześnie ustawodawca pominął z niewiadomych przyczyn inne podobne papiery 

wartościowe (np. warranty subskrypcyjne) potencjalnie wyemitowane przez spółkę akcyjną. 

Przykłady te pokazują, że zasada kontynuacji już na gruncie k.s.h. doznaje pewnych 

ograniczeń. Nie zawsze wydaje się to jednak wynikać z zamierzonych działań ustawodawcy, 

gdyż chociażby treść art. 580 k.s.h. wskazuje na zwykłe przeoczenie.1332  

3.3.2. Transgraniczny charakter przekształcenia spółki a zasada ciągłości  

i kontynuacji – aspekty kolizyjnoprawne 

Rozpatrując transgraniczne przekształcenie spółki należy rozważyć dwie kwestie.  

Po pierwsze w jaki sposób zasada ciągłości i kontynuacji wpływa na możliwość spółki do 

dokonania transgranicznego przekształcenia w świetle prawa unijnego. Po drugie, do jakiego 

momentu przekształcenia zasada ciągłości i kontynuacji na gruncie prawa polskiego będzie 

miała zastosowanie w związku z koniecznością zastosowania dwóch porządków prawnych. 

Mówiąc inaczej, ta ostatnia kwestia w istocie dotyka kolizyjnoprawnego problemu prawa 

właściwego, które znajdzie zastosowanie na poszczególnych etapach przekształcenia 

transgranicznego.1333 

Normatywny kształt procedury krajowego przekształcenia spółki w istotny sposób 

limituje możliwość ustawodawcy polskiego do wprowadzenia ograniczeń wobec spółki chcącej 

zmienić swój statut personalny z powołaniem się na prawo unijne. Polskie prawo przewiduje 

nie tylko zachowanie ciągłości podmiotu przekształcanego, ale również integralności 

gospodarczej spółki poprzez zasadę kontynuacji. Z tej perspektywy wypada stwierdzić,  

że wskazanie przez ustawodawcę w art. 19 ust. 1 p.p.m. na brak utraty osobowości prawnej na 

skutek przeniesienia siedziby spółki w obrębie EOG jest niewystarczające. Polskie ramy 

prawne dotyczące zmiany formy prawnej spółki wykraczają bowiem istotnie poza samo 

zachowanie podmiotowości prawnej. 

W układzie transgranicznym ustalenie prawa właściwego, a zatem i normatywnych 

ram przekształcenia spółki, napotyka na problem o charakterze kolizyjnym. Konkretnie chodzi 

tutaj o to, który porządek prawny i w jakim momencie decyduje o ostatecznym kształcie 

                                                 

1330 Natomiast w przypadku przekształcenia w inny typ spółki, która zgodnie z przepisami nie ma zdolności 

emisyjnej, obligacje podlegają wykupowi, a świadczenia niepieniężne emitenta ulegają przekształceniu  

w świadczenia pieniężne (art. 74 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 15.1.2015 r. o obligacjach; t.j. Dz.U. 2018 poz. 483).  
1331 Potrzeba tej regulacji wynika z braku możliwości emitowania obligacji zamiennych albo z prawem 

pierwszeństwa przez spółkę z o.o (por. art. 176 § 6 k.s.h.). Zob. M. Rodzynkiewicza, w: Kodeks…, 2016, s. 810,  

nb. 2. 
1332 Por. ib., s. 813-14, nb. 810. 
1333 Zob. K. Oplustil, Transgraniczne…, KPP 1/2014, s. 96. 
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przekształcenia, w tym zakresie praw i obowiązków pozostających przy spółce przekształconej. 

W literaturze wyrażone zostało stanowisko, że poza następującym po sobie zastosowaniem 

porządków prawnych państw zaangażowanych w procedurę restrukturyzacji spółki konieczne 

jest także odwołanie się do innych technik wyznaczania prawa właściwego (zabiegów 

kwalifikacyjnych). Punktem wyjścia jest tutaj, jak trafnie wskazuje K. Oplustil, konieczność 

uwzględniania prawa właściwego dla spółki przekształcanej oraz prawa, któremu podlegać 

będzie spółka po przekształceniu. Takie założenie ma swoje ugruntowanie w ramach 

kolizyjnoprawnej teorii kombinacji (Kombinationslehre lub Vereinigungslehre).1334 Nie 

rozwiązuje to jednak tego, czy poszczególne porządki prawne powinny być stosowane 

rozdzielnie czy też kumulatywnie (łącznie). W dotychczasowym piśmiennictwie podejście do 

tej kwestii miało charakter funkcjonalny, a przez to również kazuistyczny. Trudno odnaleźć 

tutaj kryteria podejmowania konkretnych decyzji poza tymi związanymi z równorzędnym 

traktowaniem reguł wyrażonych w różnych porządkach prawnych, a także wzgląd na ochronę 

podmiotów szczególnie zagrożonych – udziałowców mniejszościowych i wierzycieli, w tym 

pracowników. 

Zasadniczo ogólne kwestie dotyczące dopuszczalności konkretnego rodzaju 

przekształcenia wchodzą w zakres oceny obu zaangażowanych porządków prawnych.1335 

Kwestia skutków prawnych i zakresu przekształcenia zdeterminowana będzie przez stosowanie 

najpierw prawa państwa pochodzenia, a później przeznaczenia.1336 Zagadnienia powiązane 

natomiast bezpośrednio z kolejnymi etapami procedury i najczęściej związane z ochroną 

interesariuszy spółki rozstrzygane będą rozdzielnie przez prawo właściwe dla spółki 

przekształcanej albo spółki przekształconej.1337 

Można w tym miejscu jedynie wyrazić wątpliwość czy metoda kumulatywnego 

stosowania przepisów jest w pełni spójna z koncepcją „dwuetapowej” procedurach 

                                                 

1334 Ib., s. 97 i wskazana tam literatura. Konieczność stosowania obok siebie norm różnych porządków prawnych, 

a także zestawienia ocen i skutków prawnych ukształtowanych na gruncie obcego systemu prawnego  

z perspektywy prawa krajowego wymagać będzie w niektórych sprawach dokonywania m.in. zabiegów 

dostosowania oraz oceny ekwiwalencji pojęć i instytucji prawnych. Zob. Ib., s. 99-100; oraz M. Mataczyński,  

M. Saczywko, Transgraniczne…, s. 28. 
1335 Na dopuszczalność przekształcenia ma w szczególności wpływ typ spółki przekształcanej i przekształconej,  

a także to, czy spółka jest w stanie likwidacji, czy też nie. Zob. J. Napierała, Europejskie…, s. 420; K. Oplustil, 

Transgraniczne…, s. 98-99. 
1336 W zakresie zachowania osobowości prawnej spółki przekształcanej art. 19 ust. 1 zd. 2 p.p.m. odnosi się  

w istocie do metody kumulatywnego zastosowania zaagażowanych w operacje zmiany formy prawnej porządków 

prawnych. Zob. M. Mataczyński, M. Saczywko, Transgraniczne…, s. 25. 
1337 Zob. K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 99. 
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transgranicznych restrukturyzacji obecnej w prawie unijnym.1338 Sens wskazanej 

dwuetapowości polega na tym, że każdy z organów rozstrzyga pewne kwestie zgodnie z treścią 

własnego porządku prawnego. Ta specyficzna forma specjalizacji wykonywania powierzonych 

zadań ma na celu przyspieszenie postępowań transgranicznych. Stąd należy postulować, aby 

przy rozstrzyganiu dopuszczalności danej operacji restrukturyzacji organy danego państwa 

ograniczały się co do zasady do analizy własnego prawa krajowego.1339 Dodatkowym 

zagadnieniem pozostaje to, na ile niezbędne jest w każdej sytuacji korzystanie ze wspomnianej 

metody kumulatywnego stosowania praw obcych. Chodzi tutaj o sytuacje, w których 

ograniczenia wynikające z prawa krajowego tracą swoje ratio w wymiarze transgranicznym 

związanym ze zmianą prawa rządzącego spółką i konieczne jest dokonania odpowiednich 

zabiegów dostosowujących. W celu wyjaśnienia tej kwestii warto posłużyć się przykładem. 

Pokaże on, że w zależność od tego, czy regulacje dotyczą dotychczasowych albo przyszłych 

relacji licząc od dnia przekształcenia, pierwszeństwo uzyskają odpowiednio przepisy państwa 

wyjścia albo wejścia spółki. Dotyczy to norm wyrażających zakaz przekształcenia spółki  

w likwidacji. Stan ten często ogranicza lub wyłącza możliwość dokonania przekształcenia.1340 

Pozwala to chronić wierzycieli i wspólników spółki przed ewentualną „ucieczką” spółki od 

reżimu prawnego, na bazie którego przeprowadzane są czynności zmierzające do zakończenia 

działalności spółki. W związku z tym, organy państwa dotychczasowej siedziby spółki nie 

powinny dopuścić do opuszczenia przez nią dotychczasowego domicylu i powinny odmówić 

wydania stosowanego zaświadczenia o zgodności przekształcenia z prawem krajowym. 

Bardziej problematyczna pozostaje sytuacja, w której organ państwa nowej siedziby spółki 

rozpatrywać będzie wniosek spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku. Jeżeli 

spółka na skutek przekształcenia zaprzestanie likwidacji, a jej majątek wystarcza na pokrycie 

minimalnych wymogów kapitałowych, to trudno znaleźć uzasadnienie dla odmowy rejestracji 

                                                 

1338 Por. wyr. TS w sprawie Vale, C-378/10, par. 37. 
1339 Zob. przykładowo orzeczenie rumuńskiego sądu apelacyjnego (rum. Curţi de Apel) w Braszovie z dnia 

23.8.2014 r., nr decyzji 910/2014, nr sprawy: 6528/62/2013, które dotyczyło przeniesienia siedziby spółki  

z Rumunii do Gibraltaru. Jednym z kluczowych problemów w tej sprawie było prawidłowe odczytanie norm 

prawnych obowiązujących w Gibraltarze. Sąd niższej instancji stwierdził, że spółka nie dostarczyła dowodów na 

to, że prawo Gibraltaru dopuszcza taką operację, co, jak słusznie uznał sąd odwoławczy, było nieprawidłowe, 

ponieważ Companies Act z 1966 r. w części XI, a obecnie Companies Act z 2014 r. w części XIII (§ 442 i n. oraz 

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1996 r. dotyczącym transgranicznego przekształcenia spółek 

(Companies (Re-Domiciliation) Regulations) zezwala na przeprowadzenie takiej operacji. Spółka spotkała się 

jednak z odmową dokonania przekształcenia, gdyż w ocenie sądu rumuńskiego nie dochowała procedury 

przekształcenia przewidzianej w prawie Gibraltaru, a konkretnie obowiązku przedstawienia zaświadczenia  

o wykreśleniu spółki z krajowego rejestru w terminie sześciu miesięcy (pkt 5(3) wskazanego rozporządzenia). 

Przedmiotem postępowania przed sądem rumuńskim było właśnie wykreślenie tej spółki z rejestru. Tekst 

rozporządzenia można znaleźć na stronie: http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/1996s024.pdf.  
1340 W Polsce dodatkowo wymaga się, aby spółka rozpoczęła podział majątku (art. 551 § 4 k.s.h.). 

http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/1996s024.pdf
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takiej spółki. Kumulatywne zastosowanie przepisów powodowałoby, że pierwszeństwo 

miałoby prawo surowsze, a więc zakazujące ukończenia przekształcenia. Wydaje się jednak, 

że bardziej efektywnym byłoby każdorazowe badanie, czy określony zakaz dokonania 

pewnego rodzaj przekształcenia, a także ograniczenie zasady kontynuacji w niektórych 

sytuacjach, pozostają rzeczywiście aktualne na gruncie transgranicznym. Mówiąc inaczej, 

należy odpowiedzieć na pytanie, czy określone ograniczenia mające na celu ochronę 

konkretnych interesów są zasadne, mając na względzie konieczność zagwarantowania swobody 

mobilności spółek w świetle prawa unijnego.  

Przedstawione trudności związane z kolizyjnymi aspektami przekształcenia będą 

miały mniejsze znaczenie po wprowadzeniu stosownych przepisów w prawie wtórnym.  

W takiej sytuacji ogólne warunki dopuszczalności przekształcenia, jak te związane  

z wszczęciem likwidacji lub upadłości wobec spółki, podlegać będą pełnej harmonizacji.1341 

Natomiast procedura przekształcenia podzielona zostanie na dwa etapy – do chwili wydania 

zaświadczenia o zgodności przekształcenia z prawem krajowym oraz po tym zdarzeniu i do 

momentu rejestracji przekształcenia w rejestrze kraju nowej siedziby spółki oraz wykreślenia 

spółki z rejestru kraju pochodzenia.1342 

3.4. Faza informacyjna transgranicznego przekształcenia polskiej spółki 

Transgraniczne przekształcenie spółki w sensie normatywnym stanowi zespół 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do osiągnięcia celu w postaci zmiany formy 

prawnej i prawa właściwego dla spółki. Podobnie jak w przypadku omówionej operacji 

połączenia spółek można tu wyróżnić kolejne fazy: informacyjną, decyzyjną i kontrolną. 

Celem fazy informacyjnym jest przede wszystkim dostarczenie udziałowcom 

odpowiednich i rzetelnych informacji niezbędnych dla podjęcia głosu w przedmiocie uchwały 

przekształceniowej. Tradycyjnie zatem konieczne będzie przygotowanie planu przekształcenia, 

przedstawienie ekonomicznych podstaw i skutków podjęcia przez zarząd decyzji o wszczęciu 

procedury przekształcenia, dokonanie oceny przez biegłego oraz odpowiedni dobór kanałów 

przekazu informacji o przekształceniu.  

Polskie przepisy o przekształceniach stosunkowo wąsko określają zawartość planu 

połączenia i jego załączników (art. 558 k.s.h.). Warto zatem zauważyć, że zarząd został 

                                                 

1341 Zob. art. 86c ust. 2 projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2017/1132 w przedmiocie transgranicznych 

przekształceń, łączeń i podziałów, który wymienia sytuacje braku możliwości przeprowadzenia transgranicznego 

przekształcenia; związane są one przede wszystkim ze złą kondycją finansową spółki. 
1342 Zob. art. 86c ust. 4 projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2017/1132 w przedmiocie transgranicznych 

przekształceń, łączeń i podziałów, który uznaje za moment podziału procedury transgranicznego przekształcenia 

spółki wydanie certyfikatu zgodności z prawem państwa-wyjścia spółki. 
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obdarzony dużą swobodą w przedmiocie treści planu. Obligatoryjne elementy tego dokumentu 

to wyłącznie określenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej oraz wartości praw 

udziałowych wspólników lub akcjonariuszy na podstawie sprawozdania finansowego. Plan 

uzupełniają załączniki, do których należą projekty uchwały przekształceniowej oraz umowy 

(statutu) spółki przekształcanej. Ponadto zarząd powinien dołączyć wycenę składników 

majątkowych spółki przekształcanej oraz specjalnie sporządzone sprawozdanie finansowe  

– informacje niezbędne dla pełnego wyjaśnienia wartości wskazanych w treści samego planu 

przekształcenia.1343  

Plan przekształcenia z perspektywy regulacji art. 558 k.s.h. ma przede wszystkim 

określać przyszły kształt prawny spółki przekształconej oraz przedstawić sytuację majątkową 

spółki przekształcanej. O ile to pierwsze jest w pełni uzasadnione z perspektywy funkcji 

informacyjnej planu, to skupienie się na majątku spółki w ujęciu bilansowym może budzić 

pewne zastrzeżenia.1344 Warto zaznaczyć, że kwestie bilansowe nie są aż tak istotne  

w przypadku przekształceń homogenicznych1345 tak, jak ma to miejsce w odniesieniu do 

operacji połączeń, gdzie dochodzi do zespolenia majątku dwóch oddzielnych organizmów 

gospodarczych. Można oczywiście założyć, że znajomość kondycji finansowej spółki może 

wpływać na decyzję wspólników co do zasadności dokonania przekształcenia. Wydaje się 

jednak, że zamiast opierać się wyłącznie na metodzie bilansowej (historycznej) bardziej 

zasadne byłoby zobowiązanie spółki (zarządu) do dodatkowego określenia rynkowej wartości 

spółki, a przede wszystkim tego, jaki wpływ na kondycję finansową spółki będzie miało 

przekształcenie.1346 Wskazane byłoby również określenie lub nawet ogólne podsumowanie, 

jakie skutki dla praw i obowiązków akcjonariuszy będzie miało funkcjonowanie w nowej 

formie prawnej. Zwykle takie informacje znajdują się w raporcie (sprawozdaniu) 

sporządzanym przez zarząd, gdzie wyszczególnione są motywy dokonania danej reorganizacji 

spółki.1347 Instytucja ta jednak nie jest znana polskim regulacjom przekształceń spółek. 

                                                 

1343 Zob. M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 691, nb. 4. 
1344 Warto zaznaczyć, że ustawa o rachunkowości, a więc ustawa szczególna w zakresie sprawozdawczości spółek 

nie wymaga m.in. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową sporządzenia 

sprawozdania finansowego (art. 12 ust. 3 pkt 1 w zw. z 45 ust. 1 u.r.). Zakładać zatem można, że szczególny 

wymóg sporządzenia sprawozdania na gruncie k.s.h. ma na celu przede wszystkim ochronę adresatów planu 

przekształcenia, a więc wspólników spółki. 
1345 W tym przypadku między typami spółek kapitałowych. 
1346 Przyjęta metoda wyceny budzi dodatkowe wątpliwości z perspektywy prawa wyjścia wspólników ze spółki, 

o czym szerzej poniżej.  
1347 Zob. art. 501 § 1 k.s.h. w przypadku krajowych łączeń spółek. 
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Majątkowy aspekt przekształcenia został dodatkowo podkreślony poprzez poddanie 

planu połączenia (oraz jego załączników) badaniu w zakresie poprawności i rzetelności przez 

powoływanego przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta (art. 559 k.s.h.).1348 Celem tego 

przepisu jest zarówno uzyskanie opinii niezależnego specjalisty, jak i przełamanie problemu 

koordynacji działań akcjonariuszy, dla których powołanie wspólnego biegłego mogłoby  

w wielu przypadkach okazać się niemożliwe. Z perspektywy osób trzecich i sądu rejestrowego 

badanie planu przekształcenia ma dodatkowo na celu ustalenie, czy wartość majątku spółki 

przekształcanej odpowiadać będzie nominalnej wartości udziałów w spółce przekształcanej.  

To ostatnie będzie miało szczególne znaczenie w przypadku, gdy w wyniku przekształcenia 

dana działalność gospodarcza będzie prowadzona w formie spółki akcyjnej.1349 

Odmiennie kwestie związane z fazą informacyjną operacji reorganizacyjnej normuje 

art. 8 ust. 2-4 Rozporządzenia o SE. Regulacje te w większym stopniu skupiają się na skutkach 

jakie niesie za sobą przekształcenia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników spółki 

przenoszącej siedzibę za granicę. Poza planem przekształcenia zarząd zobowiązany jest do 

sporządzenia odpowiedniego sprawozdania, gdzie przedstawione zostaną przyczyny, przebieg 

i konsekwencje transgranicznego przekształcenia danej spółki europejskiej. W przeciwieństwie 

do polskich regulacji o przekształceniach krajowych nie został wprowadzony w tym miejscu 

obowiązek badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, ani nawet „zwykłego” 

biegłego.1350 

Porównując regulacje polskiego k.s.h. oraz SE-R i SEU należy wskazać na to drugie 

jako bardziej odpowiadające transgranicznym realiom omawianej tu operacji przeniesienia 

siedziby za granicę. Warto dodać, że art. 558 oraz 559 k.s.h. trudno w ogóle uznać  

                                                 

1348 Interesująca jest to, że w przypadku łączeń spółek wystarczające jest powołanie każdego biegłego, a nie tylko 

biegłego rewidenta. Zob. art. 502 § 1 k.s.h. W art. 559 KSH chodzi o biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy  

z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

398. Regulacja powołania biegłego rewidenta przez sąd rejestrowy jest też przykładem nakładania się 

instrumentów ochrony. Jeżeli ustawodawca uważa, że sam statut bycia biegłym rewidentem nie gwarantuje 

niezależności i profesjonalizmu w sporządzaniu opinii, to powinien zrezygnować z tego wymogu i powierzyć 

kontrolę nad powołaniem osoby biegłego sądowi rejestrowemu (lub dokonać niezbędnej nowelizacji regulacji 

biegłych rewidentów). Jeżeli jest jednak inaczej, to nie do końca jasne jest jaką rolą pełni tutaj sąd rejestrowy  

i w jaki sposób miałby on się sprzeciwić wnioskowi spółki o powołanie konkretnego biegłego, poza subiektywnym 

podejrzeniem o możliwości powstania pewncyh nadużyć. 
1349 Por. A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 1158, nb. 2-3; M. Tofel, w: Kodeks…, s. 1440. Obowiązek podania 

planu przekształcenia badaniu biegłego został skrytykowany (poza przypadkiem przekształcenia w spółkę 

akcyjną) w literaturzez przez T. Siemiątkowskiego oraz R. Potrzeszcza. Zob.  R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, 

Łączenie, podział i przekształcenia spółek. Uwagi w sprawie zmian kodeksu spółek handlowych, PPH 11/2001,  

s. 25. 
1350 Por. jednak art. 37 ust. 6 oraz art. 66 ust. 5 SE-R (odpowiednio przekształcenie krajowej spółki akcyjnej w SE 

i odwrotnie), gdzie zawarty został wymóg kontroli biegłego. 
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za dostosowany do specyfiki procedury przekształcenia. Skupianie się na rachunkowej analizie 

majątku spółki i poddawanie je dodatkowemu badaniu ze strony biegłego rewidenta trudno 

uznać za zasadne wobec kosztów, jakie z tego wynikają.1351 Przede wszystkim jednak wymóg 

ten pozostaje bezzasadny z uwagi na ciągłość majątkową pomiędzy spółką przekształcaną  

i przekształconą. To, jakie prawa i obowiązki przejdą na spółkę przekształconą, nie zależy od 

treści planu przekształcenia, a tym bardziej jego oceny przez biegłego. Przekształcenie spółki 

dokonuje się w sferze organizacyjnej spółki, a nie majątkowej, co może mieć miejsce 

przykładowo w razie połączenia dwóch spółek akcyjnych, a gdzie ustalenie majątku spółki  

i dokonanie oceny przez biegłego ma istotny sens. Z tych względów należy wskazać,  

że argument A. Szumańskiego o potrzebie dostarczenia wspólnikom spółki odpowiednich 

informacji o majątku spółki nie jest przekonujący.1352 Przekształcenie nie powinno być 

przyczyną dla nieuczestniczenia przez wspólnika w spółce przekształconej ze względu na jej 

kondycję finansową wynikającą z bilansu spółki. Dlatego standard dla fazy informacyjnej 

transgranicznego przekształcenia powinien być wyznaczany przez art. 8 ust. 2-4 SE-R 

stosowany per analogiam.1353 W przypadku jednak przekształcenia w zagraniczną spółkę 

akcyjną, polska spółka przekształcana powinna mieć na względzie, że wymóg weryfikacji 

wyceny aportów przez biegłego jest zharmonizowany na gruncie unijnym (por. art. 49-51 

dyrektywy prawa spółek). 

                                                 

1351 Na obciążenia związane ze sporządzaniem opinii biegłego zwróciła również uwagę KE. W propozycja  

z 25.4.2018 r. państwa członkowskie miałyby być zobowiązane do wyłączenia mikro- i małych przedsiębiorstw  

z obowiązku powołania biegłego w sprawie transgranicznego przekształcenia. Zob. proponowany art. 86g ust. 6 

projektu 25.4.2018 r. dyrektywy zmieniającej dyrektywę prawa spółek w przedmiocie transgranicznych 

przekształceń, łączeń i podziałów. Wynika z tego oczywiście, że propozycja KE co do zasady przewiduje 

obowiązek powołania biegłego dla badania planu przekształcenia. Zob. proponowany art. 86g ust. 1 projektu  

z 25.4.2018 r. dyrektywy zmieniającej dyrektywę prawa spółek w przedmiocie transgranicznych przekształceń, 

łączeń i podziałów. Niemniej rola biegłego w takiej sytuacji nie ogranicza się do kontroli wyceny majątku spółki 

przekształcanej spółki, ale obejmuje także gospodarczą ocenę całego przedsięwzięcia (proponowany art. 86g ust. 

3 dyrektywy prawa spółek). Ocena ta będzie miała znaczenie pomocnicze dla badania przez sąd rejestrowy 

wniosku o wydanie zaświadczenia o legalności pierwszej części procedury przekształceniowej. Ponadto, jeżeli  

w swoim sprawozdaniu biegły nie stwierdzi zagrożeń dla praw wierzycieli na skutek transgranicznego 

przekształcenia spółki, będzie się aktualizować domniemanie braku ich pokrzywdzenia w wyniku 

transgranicznego przekształcenia (proponowany art. 86k ust. 3 lit. a dyrektywy prawa spółek). 
1352 Por. A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 1158, nb. 3. 
1353 Kwestią nieporuszoną w tym miejscu jest obowiązek zawiadomienia wspólników lub akcjonariuszy  

o zamiarze przekształcenia oraz udostępnienia dokumentów przekształceniowych. Zarówno sposób określony  

w art. 560 i 561 k.s.h., jak i w art. 8 ust. 1 i 4 w zw. z 13 Rozporządzenia o SE spełnia minimalny wymóg 

dostarczenia ekonomicznym właścicielom spółki z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o transgranicznym 

przekształceniu. Wydaje się nawet, że przepisy o SE przewidują wyższy standard ochrony akcjonariuszy. Można 

się jedynie zastanowić, czy nie byłoby celowe również udostępnienie stosownych dokumentów pracownikom 

spółki lub ich przedstawicielom na wzór art. 5167 k.s.h., który dotyczy transgranicznych łączeń. 
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W zakresie obowiązku podania planu przekształcenia ocenie biegłego, można jeszcze 

rozważyć rozwiązanie pośrednie. Takie oferuje stosowanie per analogiam do transgranicznego 

przekształcenia regulacji art. 5031 pkt 3 k.s.h.1354 znajdującej zastosowanie do łączeń krajowych 

oraz, na podstawie odesłania z art. 5161 k.s.h., łączeń transgranicznych. Analogiczne 

stosowanie art. 5031 § 1 pkt 3 k.s.h. do transgranicznych przekształceń powinno prowadzić do 

konkluzji, że za zgodą wszystkich wspólników przekształcanej spółki możliwe jest odstąpienie 

od badania planu jej transgranicznego przekształcenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia 

jego opinii. Nawet jeżeli uznać, że instytucja biegłego jest konieczne w ramach 

transgranicznego przekształcenia spółki, to granicą tej konieczności powinna być wyraźna wola 

wspólników o pominięciu oceny biegłego w ramach procedury przekształcenia.   

3.5. Faza decyzyjna i ochrona wspólników w transgranicznym przekształceniu 

polskiej spółki 

3.5.1. Uchwała o przekształceniu spółki 

Punktem centralnym fazy decyzyjnej (właścicielskiej) procesu restrukturyzacyjnego 

jest podjęcie uchwały przez zgromadzeniu wspólników. Co do zasady uchwała taka 

podejmowana jest kwalifikowaną większością głosów. Przewiduje to również art. 577 § 1 pkt 

2 k.s.h., który obejmuje prawo weta posiadaczy ¼ głosów na zgromadzeniu wspólników przy 

kworum wynoszącym co najmniej połowę kapitału zakładowego. Umowa spółki może 

umożliwić mniejszej liczbie wspólników ubezskutecznienie przekształcenia w fazie 

decyzyjnej.1355 

W zakresie treści uchwały przekształceniowej1356 oczywistym jest, że w związku  

z transgranicznym charakterem przekształcenia treść uchwały musi być odpowiednio 

zmodyfikowana w stosunku do elementów zawartych w art. 563 k.s.h. Niewątpliwie powinna 

ona zawierać dane dotyczące spółki przekształconej, w tym rodzaj spółki, kraju i miejsce nowej 

siedziby. Drugim punktem uchwały jest określenie wysokości kapitału zakładowego,  

co wynika z wymogu wskazanego w art. 577 § 1 pkt 4 k.s.h. uzależniającego dokonanie 

przekształcenia od ustanowienia kapitału zakładowego spółki przekształconej w wysokości nie 

niższej od kapitału zakładowego spółki przekształcanej. Stosowanie wskazanego wymogu 

                                                 

1354 Przepis ten wynika z prawa unijnego, por. art. 125 ust. 4 dyrektywy prawa spółek.  
1355 W przypadku SE zastosowanie znajdują przepisy krajowe, które dotyczą warunków dla zmiany statutu spółki; 

pod warunkiem, że te przepisy warunkują podjęcie uchwały większością głosów, która nie może wynosić mniej 

niż dwie trzecie głosów oddanych (art. 59 ust. 1 w zw. z 8 ust. 6 zd. 2 Rozporządzenia o SE). W Polsce będzie  

to art. 415 § 1 k.s.h. – większość ¾ głosów. 
1356 Warto dodać, że uchwała taka powinna być zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza (art. 

563 § 2 k.s.h.). 
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zależeć będzie od tego, czy kraj nowej siedziby spółki przekształconej przewiduje w ogóle 

instytucję kapitału zakładowego. Niemniej za dopuszczalne należy uznać wymaganie 

wskazania, że wartość majątku spółki powstałej w wyniku przekształcenia nie będzie niższa od 

wartości kapitału zakładowego w spółce przekształcanej na dzień złożenia wniosku. 

Następnym potencjalnym elementem uchwały o przekształceniu jest wskazanie kwoty 

przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej. 

Wymóg ten wynika ze specyfiki prawa wyjścia na gruncie polskich przekształceń spółek.  

W związku z przyjęciem, że ochrona wspólników mniejszościowych w tym zakresie powinna 

być regulowana w oparciu o przepisy o spółce europejskiej (o czym szerzej poniżej), nie jest 

konieczne zawarcie tego punktu w uchwale. Kolejne dwa elementy uchwały 

przekształceniowej obejmują wskazanie w spółce przekształconej zarówno praw przyznanych 

osobiście wspólnikom, jak i osób powołanych do organów zarządzających. Niewątpliwe 

podanie takich informacji jest celowe również w razie transgranicznego przekształcenia. 

Ostatnim elementem uchwały o przekształceniu na gruncie k.s.h. jest zgoda na brzmienie 

umowy albo statutu spółki przekształconej. Jest to wyłącznie oświadczenie stanowiące element 

uchwały, które w ujęciu transgranicznym będzie odnosiło się w istocie do uwierzytelnionego 

odpisu statutu lub umowy spółki zagranicznej.1357 

3.5.2. Zaskarżenie uchwały o transgranicznym przekształceniu spółki  

Materia zaskarżania uchwał na gruncie przekształceń krajowych unormowana została 

w art. 567 k.s.h., który zasadniczo odsyła do ogólnych przepisów o zaskarżaniu uchwał  

w spółce akcyjnej. Równocześnie przewidziano ograniczenie podstaw zaskarżenia polegające 

na wyłączeniu możliwości zarzucenia błędu w zakresie wyceny udziałów przyjętej w planie 

przekształcenia (art. 567 § 2 k.s.h.),1358 a także ujednolicono terminy na zaskarżenie, to jest 

                                                 

1357 Sama kwestia treści i formy sporządzenia tego dokumentu pozostaje przedmiotem regulacji prawa obcego,  

a więc dopiero organ miejsca rejestracji spółki sprawdzi zgodność tego dokumentu z prawem nowej siedziby 

spółki.  
1358 Kwestionowanie wyceny udziałów opiera się na odrębnej procedurze określonej w art. 566 k.s.h., w ramach 

której możliwe jest zażądanie przez wspólnika ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów (akcji), a w razie 

odmowy spełnienia tego żądania istnieje prawo wniesienia stosownego powództwa do sądu. W tym drugim 

przypadku ustawodawca wyraźnie wskazał na brak wpływu powództwa na rejestracje przekształcenia (art. 566 § 

2 zd. 2 k.s.h.). W wyniku nieprecyzyjnego sformułowania przepisu, w literaturze pojawił się spór czy żądanie 

ponownej wyceny powoduje wstrzymanie postępowania rejestrowego w zakresie dokonania wpisu  

o przekształcenia. Pozytywnie na to pytanie odpowiada: A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 1220-1221, nb. 10; 

M. Tofel, w: Kodeks…, s. 1446, nb. 4; negatywnie z kolei: M. Rodzynkiewicz, w: Kodeks…, 2016, s. 741, nb. 4; 

P. Pinior, w: Komentarz…, 2015, s. 1415, nb. 3. Należy przyjąć, że drugie stanowisko jest prawidłowe. Poza 

argumentami wskazanymi w przedstawionej literaturze wynika to głównie z faktu, że pierwsze stanowisko 

pozbawione jest praktycznego znaczenia. Zawsze bowiem zarząd spółki może odmówić spełnienia żądania, a więc 

przenieść spór na drogę sądową, która nie wstrzymuje rejestracji przekształcenia zgodnie z wyraźnym brzmieniem 

art. 566 § 2 zd. 2 k.s.h. 
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miesiąc od otrzymania wiadomości o uchwale, lecz nie później niż trzy miesiące od jej 

powzięcia. 

Transgraniczny charakter przekształcenia wymaga odmiennego potraktowania kwestii 

zaskarżania uchwał. Z tego powodu powyższe ramy prawne nie mogą znaleźć zastosowania 

nawet per analogiam do postępowań transgranicznych. Również przepisy SE-R i SEU  

nie wprowadzają szczególnych reguł zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

SE, poza art. 49 przewidującym miesięczny termin na zaskarżenie uchwały od dnia jej 

ogłoszenia. Sprawia to, że zgodnie z ogólnym odesłaniem zawartym w art. 9 ust. 1 pkt c) ii)  

SE-R zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego dotyczące zaskarżania uchwał spółek 

akcyjnych, w szczególności art. 422–427 k.s.h. Na przebieg transgranicznego przeniesienia 

siedziby SE wpływ ma art. 52 ust. 3 SEU, który jednak nie jest wystarczająco precyzyjny,  

w szczególności w zakresie przesłanek, których spełnienie jest wymagane dla wydania 

zaświadczenia o legalności przeniesienia siedziby SE pomimo zaskarżenia uchwały walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy.1359 Z tego powodu warto w razie wątpliwości interpretacyjnych 

posiłkować się przepisami o transgranicznych łączeniach, charakteryzujących się wyższym 

stopniem szczegółowości. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do art. 51612 § 2 pkt 8 i 9 oraz 51618 

k.s.h. Ponadto postępowania w przedmiocie zaskarżania uchwały powinno zostać umorzone  

w razie rejestracji przekształcenia w państwie przeznaczenia, analogicznie jak dzieje się to na 

gruncie transgranicznych łączeń (art. 51617 § 2 k.s.h.). Uzasadnienie tej regulacji wynika  

z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i pewności relacji prawnych w międzynarodowym 

obrocie gospodarczym, co pozostaje aktualne w odniesieniu do wszystkich transgranicznych 

restrukturyzacji podmiotowych spółek, w tym także przekształceń (por. art. 134 dyrektywy 

prawa spółek i art. 51617 § 1 k.s.h., a także proponowany art. 86u dyrektywy prawa spółek1360). 

Dlatego też w takim przypadku należy też się odwołać poprzez analogię do art. 51617 § 3 k.s.h., 

który przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą spółki wobec skarżącego za szkodę 

wyrządzoną uchwałą o połączeniu (tu: uchwałą o przekształceniu) sprzeczną z ustawą, umową 

bądź statutem spółki lub dobrymi obyczajami. Rejestracja spółki przekształconej sanuje jedynie 

wady postępowania przekształceniowego, a nie eliminuje odpowiedzialności spółki.  

Za dopuszczalne, chociaż ograniczone do wyjątkowych sytuacji, należy również uznać 

pociągnięcie do odpowiedzialności na ogólnych zasadach (np. art. 415 k.c.) członków jej władz 

                                                 

1359 Zob. rozdz. V.4.9.3.1. powyżej. 
1360 Przepis ten ma stanowić, że przekształcenie transgraniczne, które stało się skuteczne zgodnie z procedurą 

implementującą w odpowiednim zakresie przepisy dyrektywy prawa spółek, nie może zostać unieważnione. 
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lub wspólników za doprowadzenie do przekształcenia z pominięciem polskich przepisów  

i w celu wyrządzenia szkody pozostałym wspólnikom lub osobom trzecim. 

3.5.3. Prawo wyjścia wspólnika z polskiej spółki w razie jej transgranicznego 

przekształceniu  

Prawo żądania przez wspólnika odkupu udziałów w spółce podlegającej 

przekształceniu krajowemu zostało uregulowane w art. 564-566 k.s.h. Normy te zostały oparte 

o specyficzne z punktu widzenia zasady kontynuacji założenie o konieczności złożenia przez 

wspólnika oświadczenia w formie pisemnej o uczestnictwie w spółce przekształconej  

w terminie miesiąca od powzięcia uchwały o przekształceniu spółki (art. 564 k.s.h.). Zatem  

w domyśle z dniem przekształcenia wspólnicy spółki przekształcanej nie stają się wspólnikami 

spółki przekształconej.1361 W ten sposób można tutaj mówić raczej o prawie „wejścia” do spółki 

przekształcanej, aniżeli prawie „wyjścia”. W przypadku bierności wspólnika przysługuje mu 

prawo do wypłaty rekompensaty w wysokości wartości bilansowej za utracone udziały  

w terminie 6 miesięcy od dnia przekształcenia (art. 565 w zw. z 558 § 2 pkt 4 k.s.h.).1362  

W przypadku sporów co do poprawności dokonania wyceny udziałów, wspólnikowi 

przysługuje prawo do wniesienia odpowiedniego powództwa do sądu. Nie może on jednak 

kwestionować przyjętej metody wyceny, a w konsekwencji nie jest możliwe ustalenie przez 

sąd wartości udziałów w oparciu o wycenę rynkową zamiast bilansową udziałów (por. art. 

558 i 565 k.s.h.). 

Wskazane powyżej wady regulacji art. 565 k.s.h.1363 przemawiają przeciwko jej 

analogicznemu stosowaniu do przekształceń transgranicznych.1364 Z kolei regulacja prawa 

odkupu udziałów (akcji) przysługująca wspólnikowi polskiej spółki w przypadku tzw. 

                                                 

1361 Przeciwna reguła obowiązuje chociażby w ramach łączeń spółek (por. art. 494 § 4 k.s.h.). 
1362 Jak zauważa M. Kiedrowska: „Wycena aktywów co najwyżej po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia może 

być właściwa, ale tylko z punktu widzenia właścicieli, którzy przejmują udziały czy akcje w spółce 

przekształconej. Z punktu widzenia współwłaściciela, który rezygnuje z udziałów w spółce przekształconej może 

to być wysoce krzywdzące.” Zob. M. Kiedrowska, Rola…, s. 646. Ta ostatni uwaga wynika z faktu, że wartość 

bilansowa (historyczna) majątku spółki może odbiegać od wartość rynkowej (godziwej) majątku w chwili 

przekształcenia spółki na niekorzyść wspólnika korzystającego z prawa wyjścia. Dodatkowo przekształcenie nie 

jest zdarzeniem, z którym związana jest konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji majątku spółki (art. 26 

rach.u.).  
1363 Sytuacja ta skłania M. Tofela do opowiedzenia się za koniecznością dokonywania wyceny udziałów albo akcji 

w spółce przekształcanej w oparciu o wartości rynkowe. Zob. M. Tofel, w: Kodeks…, 2015, s. 1442-43, nb.6. 

Stanowisko to jednak wobec brzmienia art. 565 k.s.h. wydaje się być za daleko idące. 
1364 Zob. K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 118-20; J. Napierała wskazuje również na to, że art. 565 k.s.h. jest 

niedostosowany do postępowań transgranicznych, gdyż zobowiązywałby on spółkę zagraniczną do dokonania 

wypłat za odkupione udziały wspólników. Zdaniem tego autora należyta ochrona wspólników wymaga  

dokonania odkupu jeszcze przed zakończeniem procedury przekształcenia transgranicznego. Zob. J. Napierała, 

Europejskie…, s. 424. 
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transgranicznego łączenia emigracyjnego (art. 51611 § 1 k.s.h.) nie nadaje się jako punkt 

odniesienia dla analogii z tego powodu, że podstawą ustalenia ceny odkupu udziałów (akcji) 

jest ich wartość przyjęta dla celów połączenia (art. 51611 § 7 k.s.h.), tj. na potrzeby ustalenia 

parytetu wymiany udziałów (akcji) łączących się spółek.1365 Należy dlatego sądzić,  

że najpełniejszą ochronę wspólników mniejszościowych polskiej spółki kapitałowej 

przekształcającej się transgranicznie i przenoszącej siedzibę zagranicę zapewni analogiczne 

stosowanie przepisów o wykupie akcji spółki europejskiej (SE) zarejestrowanej w Polsce  

i przenoszącej siedzibę do innego państwa członkowskiego UE (art. 48 w zw. z 18 SEU).1366 

3.6. Ochrona wierzycieli i pracowników spółki przekształcanej 

Polskie przepisy dotyczące krajowych przekształceń nie zawierają przepisu, który 

generalnie przyznawałby wierzycielom przekształcanej spółki prawo żądania zabezpieczenia 

ich roszczeń pod warunkiem uprawdopodobnienia, że ich zaspokojenie jest zagrożone wskutek 

przekształcenia. Ochrona wierzycieli przekształcanej spółki wynika z przepisów szczególnych 

dotyczących różnych rodzajów przekształceń. W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej 

w inną spółkę kapitałową, ochronie wierzycieli służy przewidziany w art. 577 § 1 pkt 4 k.s.h. 

wymóg, aby kapitał zakładowy spółki przekształconej nie był niższy od kapitału zakładowego 

spółki przekształcanej. Przepis ten nie uwzględnia jednak specyficznych zagrożeń dla 

interesów wierzycieli, jakie wiążą się z transgranicznym przekształceniem spółki będącej ich 

dłużniczką. Po pierwsze, w przypadku transgranicznego przekształcenia dochodzi do zmiany 

jurysdykcji1367, a wyegzekwowanie wymienionych wymogów prawa polskiego przed 

zagranicznymi sądami i organami może się okazać problematyczne. Generalnie dochodzenie 

roszczeń przez polskich wierzycieli w państwie nowej siedziby spółki będzie się wiązać  

z dodatkowymi trudnościami i kosztami (np. obsługi prawnej przez zagranicznych prawników). 

Po drugie, prawnej operacji przekształcenia i przeniesienia siedziby może towarzyszyć 

przemieszczenie składników majątkowych za granicę, co w rezultacie utrudni wierzycielom 

egzekucję i zaspokojenie się z nich.1368 Dlatego wierzyciele polskiej spółki podlegającej 

transgranicznemu przekształcaniu zasługują przynajmniej na ochronę o charakterze ex ante  

(tj. na etapie przed finalizacją przekształcenia) analogiczną do tej, jaką w odniesieniu do 

                                                 

1365 Odmiennie: K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 120; J. Napierała, Przeniesienie…, s. 65; Ch. Teichmann,  

P. Ptak, Die grenzüberschreitende Sitzverlegung aus deutsch-polnischer Perspektive, RIW 12/2010, s. 822. 
1366 Zob. rozdz. VII.2.3. 
1367 Por. art. 4 w związku z art. 63 Rozporządzenia Bruksela I bis. 
1368 Por. J. Napierała, Transgraniczne przekształcenie…, s. 94; Należy mieć jednak na uwadze, że również spółka 

zarejestrowana w Polsce może przemieszczać składniki majątkowe za granicę bez zmiany siedziby i statutu 

personalnego, co nie aktualizuje szczególnych środków ochrony jej wierzycieli poza tymi, które przewidziane są 

w przepisach prawa cywilnego (np. skarga pauliańska). 
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łączenia „emigracyjnego” przewiduje art. 51610 k.s.h., a więc prawo żądania zabezpieczenia 

roszczeń w przypadku uprawdopodobnienia, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez 

przekształcenie. Zbliżoną normę służącą ochronie wierzycieli „polskiej” spółki europejskiej 

przenoszącej siedzibę do innego państwa członkowskiego UE wyraża art. 50 SEU.  

Udzielenie zabezpieczenia może nastąpić jedynie na rzecz osoby, która ma w tym 

interes prawny, a więc przekształcenie spółki może negatywnie oddziaływać na wykonanie 

uprawnień wierzycieli. Taka sytuacja w istocie będzie miała miejsce w bardzo ograniczonej 

liczbie przypadków.1369 Wśród okoliczności, które wynikają lub towarzyszą tej postaci 

reorganizacji spółki, wymienić można te o charakterze faktycznym i prawnym. Te pierwsze 

związane są głównie z przenoszeniem działalności gospodarczej do innego kraju, a więc 

rzeczywistej siedziby spółki, w tym centrum decyzyjnego, lub też poszczególnych składników 

majątkowych. Wymienione działania będą w ogóle relewantne z perspektywy skuteczności 

transgranicznego przekształcenia wyłącznie w sytuacji konieczności dokonania takiego 

przemieszczenia składników majątkowych i organizacyjnych przedsiębiorstwa.1370 Nadal 

jednak wierzycielowi trudno będzie wskazać, że jego szanse na zaspokojenie swoich roszczeń 

istotnie uległy obniżeniu, a to w związku z regulacjami rozporządzenia Bruksela I bis (art. 36  

i n. – reguły uznania i wykonania orzeczeń w UE).1371 Przechodząc do okoliczności prawnych 

potencjalnie stanowiących podstawę udzielenia zabezpieczenia, w pierwszej kolejności 

wskazać trzeba, że sam fakt wyboru nowego prawa właściwego dla spółki nie stanowi 

dostatecznego powodu dla udzielenia zabezpieczenia.1372 Zmiana formy prawnej spółki zawsze 

bowiem będzie towarzyszyć transgranicznemu przekształceniu. Dopiero konkretne cechy 

nowego systemu prawa (np. brak szczególnej ochrony kapitału zakładowego, liberalna 

                                                 

1369 W przeciwieństwie do łączeń transgranicznych, gdzie występuje problem wzajemnego wpływu spółek na ich 

sytuację gospodarczą po ich połączeniu, np. jedna z nich jest w znacznie gorszej sytuacji finansowej, a druga 

będzie musiała w związku z tym ponosić określone koszty, w przekształceniach transgranicznych mamy do 

czynienia z jednym podmiotem gospodarczym, bez zmian w zakresie posiadanego majątku. 
1370 Co może mieć miejsce albo w razie uznania na gruncie polskiego prawa prywatnego międzynarodowego teorii 

siedziby rzeczywistej w zakresie prawa właściwego dla spółek, albo przenoszenia przez polską spółkę swojej 

siedziby do krajów przyjmujących takie rozwiązanie w swoim porządku prawnym, jak np. Hiszpania. Zob. art. 

9(1) hiszpańskiego kodeksu cywilnego (hiszp. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código 

Civil); G. Maisto, Residence of Companies Under Tax Treaties and EC Law, Amsterdam 2009, s. 16. 
1371 Zob. T. Drygala, T. von Bressensdorf, Gegenwart…, s. 1163. W odniesieniu do Danii, która nie jest związana 

postanowieniami rozporzędzenia Bruksela I bis, zastosowanie znajdą zbliżone postanowienia Umowy pomiędzy 

Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 

wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Zob. Decyzja Rady z 20.9.2005 r., Dz.U. UE z 16.11.2005 

r., L 299/61. 
1372 W szczególności, jeżeli spółka nadal prowadzić będzie działalność na terenie dotychczasowej siedziby w 

formie oddziału. Zob. tak w przypadku transgranicznych przekształceń: D. Haritz, B. von Wolff, 

Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrechts. - Zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 

des Umwandlungsgesetzes, GmbHR 7/2006, s. 343.  
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struktura majątkowa i niekorzystne z perspektywy wierzycieli reguły prawa koncernowego), 

któremu podlegać będzie spółka mogą stanowić o zasadności wniosku wierzycieli spółki. 

Zagrożenie ich interesów powinno mieć zawsze charakter realny, a nie wyłącznie hipotetyczny. 

Uprawdopodobnienie przez wierzyciela wystąpienia łącznie i w związku ze sobą okoliczności 

o charakterze faktycznym (podejmowanie działań w celu obniżenia wypłacalności spółki) oraz 

prawnym (przeniesienie spółki do systemu prawnego sprzyjającego tego typu działaniom) 

stanowić będzie podstawę udzielenia stosownego zabezpieczenia przez sąd. Z racji tego,  

że kwestia sposobów zabezpieczenia roszczeń w sytuacji transgranicznych przekształceń 

mogłaby stanowić przedmiot odrębnego opracowania, należy jedynie dodatkowo stwierdzić,  

że niedopuszczalna byłaby forma zabezpieczenia polegająca na wstrzymaniu postępowania 

przekształceniowego. Celem wierzyciela jest otrzymanie świadczenia wynikającego ze 

zobowiązania spółki. Stąd zawsze wystarczające będzie co najwyżej zabezpieczenie  

w wysokim stopniu gwarantujące spełnienie tego świadczenia. Z tego chciażby względu 

zabezpieczenie w formie wstrzymania postępowania przekształceniowego nie spełniałoby, jako 

ograniczające unijną swobodę przedsiębiorczości, testu proporcjonalności (przesłanka 

niezbędności). 

Na marginesie należy wskazać na przepis art. 8 ust. 16 rozporządzenia o SE, który 

przewiduje fikcję utrzymania dotychczasowej siedziby spółki europejskiej dla celów 

procesowych (tj. ustalenia jurysdykcji) w odniesieniu do wierzytelności powstałych przed 

przeniesieniem siedziby. Oznacza to, że wierzyciele ci nadal mogą dochodzić swoich roszczeń 

przed sądami państwa, w którym SE miała siedzibę przed jej przeniesieniem. 

Szczególną kategorią interesariuszy spółki są też jej pracownicy. Zasadniczo 

transgraniczne przekształcenie nie będzie miało wpływu na treść uprawnień tej grupy 

podmiotów, z uwagi na zasadę kontynuacji stosunków prawnych oraz powiązanie prawa 

odnoszącego się stosunku pracy z miejscem wykonywania pracy.1373 Problematyczny może być 

przypadek, gdy w spółce ustanowiony został pewien system partycypacji (np. udział 

pracowników w organach spółki), którego treść determinuje krajowe prawo spółek. W takiej 

sytuacji może się okazać niezbędna ochrona uprawnień pracowników poprzez 

przeprowadzenie mutatis mutandis specjalnej procedury negocjacyjnej określonej na gruncie 

art. 12 ust 2-4 SE-R oraz art. 59-106 SUE.1374 Punktem odniesienie może też być proponowany 

                                                 

1373 Zob. art. 8 rozporządzenia Rzym I. Por. jednak wątpliwości podnoszone przez M. Mataczyńskiego w zakresie 

zbiorowego prawa pracy: M. Mataczyński, Seat of the Company in the Private Interantional Law, Poznań 2018, 

s. 121. 
1374 Zob. szer. A. Giedrewicz-Niewińska, Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej, Warszawa 2015. 



338 

przez KE art. 86l projektu z 25.4.2018 r. dyrektywy zmieniającej dyrektywę prawa spółek  

w przedmiocie transgranicznych przekształceń, łączeń i podziałów. 

3.7. Ochrona interesów fiskalnych państwa  

Stwierdzenie przez TS niezgodności z prawem unijnym obowiązku poddania majątku 

spółki procedurze likwidacji na skutek podjęcia uchwały o przeniesieniu jej siedziby za granicę 

(art. 270 pkt 2 k.s.h.)1375 wywołało także pośrednio skutki o charakterze podatkowym. 

Wspólnicy zlikwidowanej spółki są bowiem zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości 19% 

z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych względnie zysków kapitałowych stanowiących 

wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją.1376 Zniesienie wymogu likwidacji 

majątku spółki ulegającej transgranicznemu przekształceniu czyni taką transakcję neutralną 

podatkowo. De lege lata polskie prawo nie przewiduje bowiem w takim przypadku podatku od 

tzw. cichych rezerw wynikających z ewentualnego wzrostu wartości składników majątkowych 

spółki w czasie.1377 Tymczasem prawo unijne nie wyklucza stosowania przez państwo wyjścia 

regulacji przewidującej odroczone opodatkowanie niezrealizowanych zysków, które zostały 

wygenerowane przez spółkę dzięki działalności w tym państwie, w momencie ich realizacji już 

w państwie docelowym (np. w rezultacie sprzedaży składnika majątkowego, którego wycena 

bilansowa zawierała „cichą rezerwę” czy realizacji zysku kursowego).1378 Wprowadzenie 

odpowiedniej regulacji tej kwestii należy jednak spodziewać się w niedługim czasie, a to  

ze względu na wtórne prawo unijne harmonizujące instytucję „podatku na wyjściu” (exit tax) 

w UE.1379 

Nałożenie obowiązku podatkowego na emigrującą z Polski spółkę można aktualnie 

też rozważyć w oparciu o przepis art. 119a i n. ordynacji podatkowej, który ma na celu 

przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez tworzenie sztucznych struktur.1380 

Szczegółowa analiza tego zagadnienia wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Należy 

                                                 

1375 Zob. wyr. w sprawie Polbud, C-106/16, par. 58. 
1376 Zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 200; art. 7b ust. 1 pkt 1 lit e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 1036. 
1377 Zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19.08.2011 r., ITPB1/415–

573/11/MR, LEX nr 123615; A. Mucha, Opodatkowanie transgranicznego przekształcenia spółki w polskim 

prawie w świetle orzeczenia TSUE w sprawie C-371/10 National Grid Indus BV oraz projektu dyrektywy przeciw 

unikaniu opodatkowania, IPP 2016/8, s. 71-88. 
1378 Zob. wyr. TS w sprawie National Grid Indus, C-371/10, par. 49, 60 i 62. Jak zaznaczył tam TS, „traktat nie 

gwarantuje spółce objętej art. 54 TFUE, iż przeniesienie siedziby jej faktycznego zarządu do innego państwa 

członkowskiego będzie neutralne z podatkowego punktu widzenia”. 
1379 Zob. rozdz. V.4.7. powyżej. 
1380 Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm. 
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tu jedynie poprzestać na stwierdzeniu, że również w świetle orzecznictwa TS ochronie na 

podstawie prawa europejskiego (swobody przedsiębiorczości) nie podlegają sztuczne zabiegi 

(ang. artificial arrangements), których wyłącznym celem jest uniknięcie opodatkowania na 

podstawie przepisów, jakie znalazłyby zastosowanie w normalnym toku zdarzeń.1381 W razie 

stwierdzenia, że transgraniczne przekształcenie spółki realizuje przesłanki wymienionej 

klauzuli, tj. służyło jedynie osiągnięciu korzyści podatkowych i nie miało innego 

ekonomicznego uzasadnienia niż dążenie do uniknięcia obowiązku podatkowego (np.  

w krótkim czasie po transgranicznym przekształceniu spółka została zlikwidowana na 

podstawie nowej jurysdykcji, która nie przewiduje opodatkowania majątku polikwidacyjnego), 

polski organ podatkowy może przyjąć fikcję, że spółka, która przeniosła siedzibę zagranicę, 

uległa likwidacji, oraz uznać powstanie obowiązku jej wspólników do zapłaty podatku od 

przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych) na podstawie polskiego prawa. 

Obejścia prawa podatkowego nie będzie można natomiast przyjąć w przypadku, gdy spółka 

dokonała transgranicznego przekształcenia w sposób uzasadniony innymi względami niż sama 

korzyść podatkowa. W świetle wyroku w sprawie Polbud, zmiana statutu personalnego spółki 

realizowana poprzez transgraniczne przeniesienie jej siedziby statutowej, motywowana np. 

dążeniem do skorzystania z korzystnych rozwiązań z zakresu prawa korporacyjnego 

występujących w prawie państwa docelowego, stanowi legitymowany przejaw korzystania ze 

swobody przedsiębiorczości.  

3.8. Faza kontrolna i dzień transgranicznego przekształcenia polskiej spółki 

Wystawienie przez właściwy organ w państwie pochodzenia (wyjścia) przekształcanej 

spółki dokumentu stwierdzającego dopełnienie przez nią przewidzianych w prawie tego 

państwa wymogów i formalności koniecznych dla transgranicznego przekształcenia 

(zaświadczenie o legalności) stanowi ważny element procedury przekształceniowej, w sposób 

istotny usprawniający jej przeprowadzenie. Zaświadczenie to zamyka pierwszy etap tej 

procedury obejmujący czynności podlegające prawu państwa pochodzenia. Następnie 

przedkładane jest ono organowi rejestrowemu w państwie przeznaczenia, dla którego stanowi 

urzędowy dowód dopełnienia przez spółkę formalności przewidzianych w państwie wyjścia. 

Z oczywistych względów faza kontrolna związana z wydaniem zaświadczenia  

o zgodności czynności podjętych przez polską spółkę przekształcaną nie została uregulowana 

w k.s.h. w ramach przepisów o krajowych przekształceniach. W związku z tym niezbędne jest 

                                                 

1381 Zob. wyr. TS w sprawie Cadbury Schweppes, C-196/04, par. 55. 
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odwołanie się w drodze analogii do innych regulacji, w tym tych dotyczących spółki 

europejskiej (por. art. 52 ust. 2 SEU) jak i transgranicznych połączeń (por. art. 51612 k.s.h.).  

W obydwu wymienionych przypadkach przewidziana zostały podstawy wystawienie 

zaświadczenia o legalności przez sąd rejestrowy w oparciu o wniosek i dokumenty 

przedstawione przez spółkę. 

Spółka powinna więc zwrócić się do właściwego sądu rejestrowego z wnioskiem  

o wydanie zaświadczenia o zgodności z prawem polskim przekształcenia w zakresie procedury 

podlegającej temu prawu. Załącznikami do tego wniosku powinny być przede wszystkim 

następujące dokumenty:  

− plan transgranicznego przekształcenia; 

− sprawozdanie zarządu (na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia o statucie SE); 

− opinię biegłego rewidenta albo odpis zgody wszystkich wspólników przekształcanej 

spółki na rezygnację z jej sporządzenia (art. 5031 § 1 pkt 3 k.s.h. per analogiam);1382  

− dowód zawiadomienia wspólników o zamiarze transgranicznego przekształcenia; 

− odpis uchwały o transgranicznym przekształceniu, a także oświadczenie podpisane 

przez wszystkich członków zarządu, że uchwała o transgranicznym przekształceniu 

nie została zaskarżona w wyznaczonym terminie albo powództwo o jej zaskarżenie 

zostało prawomocnie oddalone bądź odrzucone albo minął na termin do wniesienia 

środka odwoławczego; alternatywnie do takiego oświadczenia, spółka może 

przedstawić odpis oświadczenia o zrzeczeniu się na piśmie przez wszystkich 

uprawnionych prawa do zaskarżenia uchwały o przekształceniu;  

− oświadczenie podpisane przez wszystkich członków zarządu o sposobie realizacji 

uprawnień wierzycieli i wspólników transgranicznie przekształcanej spółki, 

wynikających z art. 51610 k.s.h. i art. 48 SEU stosowanych per analogiam oraz  

z uchwały o przekształceniu.   

Ponadto należy uwzględnić wymogi wynikających z przepisów o krajowych 

przekształceniach, które ze względu na swoją funkcję ochronną wobec wspólników  

i interesariuszy spółki warto uwzględnić w ramach omawianego tu postepowania kontrolnego. 

W konsekwencji spółka powinna również przedstawić stosowne dowody, które potwierdzą 

                                                 

1382 Ewentualnie wyjaśnienie, że opinia biegłego nie jest potrzebna na gruncie przekształceń. Zob. argumenty 

przedstawione powyżej pkt 3.4. Takie wyjście jednak naraża spółkę na ryzyko niepowodzenia (oddalenia wniosku) 

i konieczność przedstawienia swoich racji przed sądami wyższych instancji. 
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spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Takimi uregulowaniami są: art. 577 

§ 1 pkt 2 i 3 k.s.h., które wymagają odpowiednio, aby spółka przekształcana miała zatwierdzone 

sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata obrotowe1383, a ponadto w odniesieniu do spółki 

akcyjnej – całkowite pokrycie kapitału zakładowego. Spółka powinna również wyjaśnić, czy 

wartość jej kapitału zakładowego (lub instytucji odpowiedniej na gruncie prawa państwa 

nowego osiedlenia się) nie ulegnie pomniejszeniu na skutek przekształcenia transgranicznego 

(art. 577 § 1 pkt 4 k.s.h.). 

W przypadku wystąpienia przez polską spółkę przekształcaną z wnioskiem o wydanie 

zaświadczenia legalności procedury transgranicznego przekształcenia w zakresie 

podlegającym polskiemu prawu, polski sąd rejestrowy jest obowiązany do weryfikacji jego 

zasadności i, w razie jej pozytywnego rezultatu, do wystawienia tego zaświadczenia. Podejście 

właściwego organu wobec wniosku i samego wnioskodawcy powinno cechować się 

elastycznością.1384 Przykładowo, sąd rejestrowy, który poweźmie wątpliwości co do celów 

przekształcenia lub dojdzie do przekonania o konieczności spełnienia przez spółkę 

dodatkowych wymogów dla ochrony jej interesariuszy, będzie mógł zobowiązać 

wnioskodawcę do przedstawienia pisemnego wyjaśnienia lub nawet wezwać członków zarządu 

w celu ich wysłuchania w trybie art. 514 § 1 zd. 2 k.p.c. 

W świetle orzecznictwa TS, w szczególności wyroków w sprawie Vale i Polbud,  

sąd rejestrowy, który uchyla się od rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia legalności  

i, powołując się na brak wyraźnej regulacji transgranicznego przekształcenia w prawie polskim, 

wydaje postanowienia o jego oddaleniu (względnie odrzuceniu), narusza pierwotne prawo 

unijne. Należy mieć na uwadze, że oddalenie wniosku spółki o wydanie zaświadczenia  

o legalności nie jest zupełnie pozbawione konsekwencji prawnych. Jeżeli bowiem okaże się, że 

było one bezzasadne i wskutek tego doszło do naruszenia prawa unijnego,1385 spółka 

wnioskująca będzie mogła domagać się stosowanego odszkodowania zarówno w zakresie 

kosztów poniesionych w związku z dotychczas przeprowadzonymi czynnościami, jak  

i dających się określić utraconych korzyści funkcjonowania w nowym systemie prawnym.1386 

                                                 

1383 O ile spółka funkcjonuje na tyle długo (art. 577 § 2 k.s.h.).  
1384 Podejście tego rodzaju zmienia filozofię funkcjonowania sądów, które stają się aktywnym uczestnikiem 

transgranicznego przekształcenia i „strażnikiem” interesów różnych podmiotów zaangażowanych w ten proces. 
1385 Co po wyroku w „polskiej” sprawie C-106/16, Polbud może w wielu przypadkach okazać się oczywiste.  
1386 Zob. szer. na temat odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa unijnego przez organy sądowe:  

A. Wyrozumska, w: Instytucje i prawo Unii Europejskiej, J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.), Warszawa 

2011, s. 250. 
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Konsekwencje prawne przekształcenia należy ustalić biorąc pod uwagę łącznie 

odpowiednie regulacje w państwie pochodzenia (tj. w Polsce) i w państwie przeznaczenia 

(państwie nowej siedziby). Przekształcenie stanie się w pełni skuteczne w najpóźniejszym dniu 

przewidzianym jako dzień przekształcenia w którymś z relewantnych porządków prawnych.1387 

Konieczne jest przy tym uniknięcie sytuacji, w której wykreślono by spółkę przekształcaną  

z rejestru państwa pochodzenia (tj. w Polsce), zanim zostałaby ona wpisana, jako spółka 

przekształcona, w państwie przyjmującym. W świetle prawa polskiego, wpis spółki 

przekształconej do rejestru ma znaczenie konstytutywne dla przekształcenia, a wykreślenie 

spółki przekształconej następuje z urzędu (art. 552 k.s.h.). Przepis ten znajdzie odpowiednie 

zastosowanie również do transgranicznych przekształceń z tym zastrzeżeniem, że polski sąd 

rejestrowy wykreśli z KRS spółkę przekształcaną dopiero po uzyskaniu wiarygodnej informacji 

(bezpośrednio od właściwego organu zagranicznego lub pośrednio od samej spółki),  

iż przekształcona spółka została skutecznie zarejestrowana za granicą. 

3.9. Imigracyjne transgraniczne przekształcenie spółki 

Przekształcenie zagranicznej spółka w spółkę prawa polskiego jest procesem mniej 

angażującym polskie organy, co nie oznacza, że jej przeprowadzenie bez szczególnych norm 

prawnych na gruncie k.s.h. jest łatwym zadaniem. W tym wypadku większość czynności 

niezbędnych do efektywnego przekształcenia spółki zagranicznej w polską formę prawną 

podejmowane jest przed organem dotychczasowej siedziby spółki. Spółka przekształcana 

„ujawnia” się dopiero w momencie złożenia wniosku przed właściwym dla nowej siedziby 

spółki rejestrem handlowym. Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do przeniesienia 

siedziby SE do Polski (art. 8 ust. 9 SE-R) oraz transgranicznego połączenia spółek (art. 51613 

k.s.h.).  

Podstawowym zadaniem spółki w przypadku imigracyjnego przekształcenia spółki 

jest wykazanie, że spełniła ona wszelkie warunki państwa wyjścia oraz państwie 

przeznaczenia,1388 w szczególności dokonała czynności wymaganych do zarejestrowania spółki 

w tym państwie (np. zawarcie w odpowiedniej formy1389 aktu założycielskiego spółki, 

                                                 

1387 Zob. J. Hoffmann, w: Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts Band 6, Internationales 

Gesellschaftsrecht, Grenzüberschreitende Umwandlungen, München 2013, s. 1241. 
1388 Przykładowo w polskim prawie przeszkodą dla transgranicznego przekształcenia będzie rozpoczęcia podziału 

majątku w likwidowanej spółce (por. art. 551 k.s.h. stosowany per analogiam). 
1389 W przedmiocie braku ekwiwalencji formy notarialnej sporządzonej przez podmiot zagraniczny w tym 

przypadku por. art. 25 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 1 i 2 p.p.m. oraz w piśmiennictwie:  M. Mataczyński, M. Saczywko, 

Transgraniczne…, s. 28-29; : S. Sołtysiński, A. Nowicka, Prawo…, s. 706. W dotychczas jedynym przypadku 
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ewentualne dokapitalizowanie spółki poprzez wniesienie niezbędnych wkładów; dostosowanie 

rachunkowości spółki do nowych regulacji itd.).1390 Najprostszym sposobem udowodnienia 

tego pierwszego jest przedstawienie specjalnego dokumentu – zaświadczenia wydawanego 

przez odpowiednie organy.1391 W takiej sytuacji zadanie polskiego sądu rejestrowego ogranicza 

się do zbadania pod względem formalnym czy dokument jest autentyczny.1392, 1393 Nie można 

jednak wykluczyć, że niektóre państwa członkowskie na obecnym etapie harmonizacji prawa 

unijnego w obszarze transgranicznych przekształceń nie przewidują w swoich systemach 

prawnych wydawania odpowiednich zaświadczeń o legalności. Jedynym źródłem dla zmiany 

prawa właściwego przez dany podmiot będzie wtedy najczęściej uchwała organu spółki. W tym 

ostatnim przypadku analiza sprawy przez sąd rejestrowy będzie wymagała zbadania prawa 

obcego i upewnienia się, jakie wymogi zostały tam przewidziane dla przeprowadzenia danej 

operacji transgranicznej. 

 Przekształcenie spółki stanie się skuteczne już w momencie zarejestrowania spółki 

w polskim rejestrze (por. art. 8 ust. 10 SE-R; art. 552 k.s.h.).1394 Polski sąd powinien również 

zadbać o zawiadomienie sądu (rejestru) dotychczasowej siedziby spółki o ukończeniu operacji 

przekształcenia spółki (por. art. 8 ust. 11 SE-R; art. 51613 § 4 k.s.h). Jak trafnie wskazują  

M. Mataczyński i M. Saczywko, przydatne dla ochrony obrotu będzie zastosowanie wobec 

spółki przekształconej art. 554 k.s.h., który nakazuje podawanie w nawiasie dawnej nazwy 

spółki obok aktualnej. Przepis ten stosowany odpowiednio powinien być rozszerzony o podanie 

także poprzedniej formy prawnej.1395 

                                                 

imigracyjnego przekształcenia spółki w Polsce, sąd rejestrowy w Szczecinie zaakceptował jednak umowę spółki 

sporządzoną przez włoskiego notariusza. Zob. MSiG z 4.4.2018 r, nr 66/2018 (5454), poz. 88647. 
1390 Por. M. Mataczyński, M. Saczywko, Transgraniczne…, s. 30. 
1391 Por. § 384l czeskiej ustawy o przekształceniach spółek handlowych i spółdzielni (czes. Zákon č. 125/2008 

Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev), który upoważnia czeskiego notariusza do wydania tego 

rodzaju zaświadczenia. 
1392 Jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym, konieczne stanie się również dołączenie ich 

uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski (por. art. 53 ust. 2 SEU). 
1393 Por. M. Mataczyński, M. Saczywko, Transgraniczne…, s. 27 i wskazana tam literatura. 
1394 W zakresie kwestii technicznych dokonywania wpisu, warto przywołać tu przykład spółki S. & T. SERVIZI 

E TECNOLOGIE sp. z o.o., która została powstała w wyniku przekształcenia z włoskiej spółki S. & T. SERVIZI 

E TECNOLOGIE s.r.l. w dniu 27.3.2018 r. Zob. MSiG z 4.4.2018 r, nr 66/2018 (5454), poz. 88647. Sąd rejestrowy 

dokonał wzmianki o powstaniu spółki w Dziale 1. rejestru przedsiębiorców. W odpowiednich rubrykach i 

podrubrykach wskazana została pełna informacja o umowie spółki, poprzedniej spółce, w tym danych dotyczących 

dawnej siedziby i jej numeru rejestrowego. Zob. także M. Mataczyński, M. Saczywko, Transgraniczne…, s. 32. 
1395 Zob. M. Mataczyński, M. Saczywko, Transgraniczne…, s. 30. 
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4. Inne przykłady regulacji umożliwiających i ograniczających mobilność spółek 

4.1. Uwagi wprowadzające 

Powyżej opisane zostały trzy operacje umożliwiające zmianę prawa właściwego przez 

spółkę w obszarze Unii Europejskiej. Pierwsze dwie (transgraniczne połączenia oraz 

przeniesienie siedziby SE) zostały wyraźnie uregulowane przez ustawodawcę europejskiego 

oraz polskiego. Trzecia (transgraniczne przekształcenie) stanowi efekt treści prawa unijnego  

– swobody przedsiębiorczości oraz jego interpretacji przez TS i wymaga od organów 

krajowych licznych zabiegów interpretacyjnych niezbędnych dla odtworzenia całej procedury 

restrukturyzacji transgranicznej. 

Wymienione operacje nie są jedynymi i warto jeszcze przybliżyć skrótowo poniżej 

chociażby możliwość przeprowadzenia transgranicznych podziałów. Metoda wyznaczania ram 

procedury w tym przypadku jest jednak analogiczna jak w odniesieniu do omówionych 

transgranicznych przekształceń spółek.1396 Ponadto, podobnie jak zostało zauważone  

w odniesieniu do prawa unijnego, także na gruncie prawa polskiego można stwierdzić, że 

ustawodawca na wielu płaszczyznach ingeruje w wykonywania działalności gospodarczej  

w obszarze międzynarodowym. Nie sposób jest przez to wymienić tu wszystkich uregulowań 

dotyczących wskazanej problematyki. Stąd poniżej zostaną przedstawione najważniejsze z nich 

w celu pokazania, w jakich wymiarach regulator wpływa na mobilność prawną i fizyczną 

spółek. Ingerencja ta może dotyczyć spółki jako takiej, określonych wycinków jej działalności 

lub nawet pewnych kategorii osób.  

4.2. Transgraniczne podziały spółek 

Podział spółki stanowi operację pozwalającą na całkowite lub częściowe rozdzielenie 

majątku (płaszczyzna przedmiotowa) i wspólników (płaszczyzna podmiotowa) danej spółki 

pomiędzy istniejące lub nowo utworzone podmioty.1397 „Podział” wspólników dokonywany 

jest poprzez przyznanie im udziałów w wybranych spółkach przejmujących lub nowo 

zawiązanych (por. art. 529 § 1 k.s.h.).1398 Do istoty podziału w prawie polskim należy 

niemożliwość całkowitej spłaty wspólników w zamian za posiadane dotychczas udziały.1399 

Krajowe podziały spółek zostały uregulowane w Polsce w ramach przepisów art. 528-5501 

k.s.h.  

                                                 

1396 Zob. pkt 3.2. powyżej. 
1397 Zob. A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 754-55, nb. 1-3.  
1398 Ib., s. 785-793, nb. 1-27. 
1399 Zob. P. Pinior, Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim, Warszawa 2003, s. 23. 
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Istnienie w jurysdykcjach krajowych, właściwych dla spółek zaangażowanych  

w transakcje podziału, przepisów dotyczących danego rodzaju reorganizacji spółki1400 

determinuje możliwość przeprowadzenia tego procesu na gruncie prawa unijnego.1401 Dla 

przeprowadzenia transgranicznego podziału niezbędne okaże się w pierwszej kolejności 

odwołanie się do wspomnianych art. 528-5501 k.s.h. Ponadto, w związku z wielostronnym 

charakterem tej reorganizacji pomocne okażą się omówione już przepisy o transgranicznych 

łączeniach się spółek kapitałowych.1402 W literaturze wskazuje się, że podział stanowi 

„odwrócenie” (lub „lustrzane odbicie”) połączenia spółek, gdyż służy dekoncentracji 

działalności spółki.1403 Okoliczność ta w szczególności powinna oddziaływać na stopień 

ochrony wierzycieli i wspólników mniejszościowych spółki dzielonej. Wynika to głównie  

z potencjalnej likwidacji i rozwiązania spółki dzielonej oraz jedynie częściowej sukcesji praw 

i obowiązków tej spółki, patrząc z perspektywy poszczególnych spółek przejmujących lub 

nowo zawiązanych.1404 W szczególności dotyczyć to będzie w praktyce przykładów podziału 

spółki poprzez wydzielenie „toksycznych aktywów” zarówno rzeczowych, jak i personalnych 

w celu „uratowania” pozostałych sfer działalności spółki.1405 Stąd w ramach transgranicznych 

podziałów bardzo istotne okaże się badanie celu operacji, aby wykluczyć możliwość 

ewentualnych nadużyć. 

Podobnie jak każda operacja restrukturyzacyjna dotychczas opisana, również 

transgraniczny podział spółki składać powinien się z trzech faz: informacyjnej, decyzyjnej  

i kontrolnej. Dla pierwszej fazy niezbędne stanie się sporządzenie planu podziału oraz 

sprawozdania zarządu przy zachowaniu warunków przewidzianych w prawie wszystkich 

państw zaangażowanych w podział.1406 Zawartość tych dokumentów i ewentualnie 

załączników powinna zostać określona przez łączne stosowanie przepisów o krajowych 

podziałach (534 § 1 i 2 oraz 536 § 1 k.s.h.) oraz transgranicznych łączeniach (art. 5163 

                                                 

1400 Co, jak zauważa K. Oplustil w związku z oddziaływaniem prawa unijnego na przepisy państw członkowskich 

(zob. obecnie art. 135-159 dyrektywy prawa spółek), w odniesieniu do krajowych podziałów spółek akcyjnych 

należy traktować jako regułę. Zob. K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 79. 
1401 Zob. wyr. TS w sprawie Sevic-Systems, C-411/03, par. 19; J. Napierała, Transgraniczna…, s. 24; K. Oplustil, 

Transgraniczne…, s. 74; R. Król, Dopuszczalność przeprowadzenia transgranicznego podziału spółki, PPH 

4/2017, s. 41. 
1402 Zob. K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 78. 
1403 Zob. A. Szumański, w: Kodeks…, 2009, s. 761, nb. 24. Autor ten z uwagi na ograniczeń w niektórych 

obrzarach zakres regulacji podziałów krajowych postuluje nawet stosowanie per analogiam przepisów  

o połączeniach krajowych do podziałów. Ib., s. 766-67, nb. 40-44. K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 77. 
1404 Zob. K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 77. 
1405 Ib., s. 757-758, nb. 12. 
1406 Zob. K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 110. 
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k.s.h.).1407 Specyficznym elementem dla planu podziału jest określenie, w jaki sposób 

rozdzielone zostaną szeroko rozumiane składniki majątkowe spółki dzielonej oraz ulokowani 

zostaną wspólnicy w spółkach przejmujących lub nowo zawiązanych (art. 534 § 1 pkt 7 i 8 

k.s.h.). Uzupełnieniem fazy informacyjnej będzie powołanie biegłego dla zbadania planu 

podziału (art. 537 k.s.h.). Dopuścić należy również odstąpienie od pewnych wymogów fazy 

informacyjnej w odniesieniu przynajmniej do polskiej spółka dzielonej (art. 5381 k.s.h.).1408 

Faza decyzyjna polega na podjęciu decyzji przez organ właścicielski spółki (por. art. 

541 k.s.h.).  Warunki dotyczące większości i kworum podczas głosowania przez wspólników 

zależeć będą od prawa właściwego, jakiemu podlega dana spółka biorąca udział w podziale.  

W związku z decyzją zgromadzenia wspólników należy rozważyć ewentualne prawo 

wspólników do wyjścia ze spółka, które najbardziej odpowiednio dla transgranicznych operacji 

(w przeciwieństwie do art. 541 § 5 k.s.h.) normowane jest w art. 51611 k.s.h.1409 

Ostania faza transgranicznego podziału, tj. faza kontrolna, zależy od rodzaju podziału 

i roli, jaką pełni polska spółka. Z tej perspektywy może ona polegać albo na wydaniu przez sąd 

rejestrowy zaświadczenia o zgodności z prawem polskim podziału transgranicznego w zakresie 

procedury podlegającej temu prawu lub dokonaniu odpowiedniego wpisu przez sąd rejestrowy 

(por. 542 k.s.h.). W przypadku podstawy prawnej dla wydania zaświadczenia o legalności  

i warunków jego otrzymania należy odwołać się do art. 51612 k.s.h. per analogiam.1410 

Warto na koniec jeszcze wspomnieć o ochronie wierzycieli, która, co zostało już 

wspomniane, ma szczególny charakter w razie podziału polskiej spółka i przeniesienia jej 

aktywów na spółka zagraniczne.1411 Istotną role może tu pełnić możliwość żądania jeszcze 

przed wydaniem wspomnianego zaświadczenia o legalności zabezpieczenia roszczeń na 

podstawie obowiązującego już na gruncie podziałów krajowych  systemu ochrony wierzycieli 

wyrażonego w przepisie art. 546 § 2 k.s.h. Natomiast po dniu podziału należy uznać, że 

zastosowanie znajdą reguły solidarnej odpowiedzialnością spółek uczestniczących w podziale 

(art. 546 § 1 k.s.h.). Przepis ten, jako istotny element dopuszczalności operacji podziału  

                                                 

1407 Podobnie Ib., s. 109-110. 
1408 Odmiennie, wskazując na konieczność kumulatywnego ustalenia warunków takiego wyłączenia: K. Oplustil. 

Ib., s. 111. Działanie takie wydaje się zbędne dla ochrony wspólników spółki polskiej i jednocześnie zwiększa 

ryzyko niepowodzenia podziału ze względu na konieczności interpretacji prawa obcego. 
1409 Ib., s. 118. 
1410 Ib., s. 112. 
1411 Ib., s. 121. 
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w prawie polskim, powinien znaleźć zastosowanie niezależnie od treści norm praw właściwych 

dla innych spółek zaangażowanych w podział.1412 

4.3. Alternatywne metody osiągnięcia transgranicznej mobilności prawnej 

Zarówno w praktyce obrotu gospodarczego, jak i w literaturze przedmiotu opisywane 

są przykłady wykorzystania różnych narzędzi regulacyjnych, które w sposób alternatywny 

pozwalają na osiągnięcie skutków analogicznych do tych wynikających z niektórych operacji 

transgranicznej restrukturyzacji spółki. 

Przekształcenie spółki osiągnąć można poprzez dokonanie operacji transgranicznego 

połączenia spółek. Odbywa się to poprzez założenie spółki całkowicie zależnej w państwie 

nowej siedziby, a następnie przejęcie przez nią spółki-matki (tzw. downstream merger).1413 

Większa sprawność przeprowadzenia i mniejsze ryzyko niepowodzenia takiej operacji  

w porównaniu do transgranicznego przekształcenia spółki wynika obecnie z istnienia regulacji 

harmonizującej przepisy o połączenia transgranicznego w UE. Innym potencjalnym sposobem 

osiągnięcia pośredniego przekształcenia spółki (bez zachowania kontynuacji podmiotowej  

i związanej z tym sukcesji prawa i obowiązków) mogłoby być założenie spółki zależnej  

w innym państwie, przeniesienie tam poszczególnych aktywów (względnie przedsiębiorstwa) 

spółki-matki, a następnie przekazanie udziałów w spółce-córce dotychczasowym wspólnikom. 

Bardziej wyszukaną metodą zmierzającą do zmiany formy prawnej, stosowaną między innymi 

w praktyce korporacyjnej w Niemczech, było przeprowadzenie sekwencji czynności 

polegających w pierwszej kolejności na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę 

komandytową (Kommanditgesellschaft), której jedynym komandytariuszem stawała się spółka 

brytyjska (limited liability company). Następnie wszyscy wspólnicy spółki komandytowej 

wypowiadali umowę spółki i w rezultacie cały majątek w drodze sukcesji generalnej 

przechodził na spółkę zagraniczną.1414 Wątpliwe jest przeprowadzenie takiej procedury na 

                                                 

1412 Podobnie K. Oplustil, który jednak wskazuje, że ochrona wierzycieli spółki ulegającej podziałowi należy do 

statutu kolizyjnego tej spółki. Por. Ib., s. 121-22. Pogląd ten powoduje jednak problem ewentualnego konfliktu 

rozwiązań kolizyjnych w państwach, gdzie znajdować będą się inne spółki zaangażowane w podział, o czym 

również wspomina ten autor.  
1413 W polskiej praktyce nie jest to jednak zjawisko częste. Spośród 97 zbadanych przypadków połączeń 

transgranicznych z udziałem polskich spółek zaledwie 2 operacje można uznać za klasyczne przejęcie przez spółkę 

córkę. Najgłośniejszy przypadek takiej transakcji w Europie zdarzył się jak dotąd w sprawie łączenia Fiat S.p.a.  

i Fiat Chrysler Automobiles N.V. Zob. F. Pernazza, Fiat Chrysler Automobiles and the New Face of the Corporate 

Mobility in Europe, ECFR 1/2017, s. 37-72. 
1414 W praktyce obrotu tak przeprowadzone operacje z udziałem Deutsche Nickel AG oraz HANS BROCHIER 

GMBH & CO.KG służyły wszczęciu postępowania upadłościowego w Wielkiej Brytanii, a więc arbitrażowi 

regulacji insolwencyjnych. Zob. H. Eidenmüller, Abuse of Law in the context of European Insolvency Law, ECFR 

1/2009, s. 13.  
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gruncie prawa polskiego, gdyż w wyniku wypowiedzenia stosunku spółki przez 

komplementariuszy dochodziłoby do rozwiązania i likwidacji spółki komandytowej (por. art. 

103 § 1 w zw. z 58 § 1 pkt 5) oraz 67 § 1 k.s.h.).  

W odniesieniu do transgranicznych podziałów spółek, to operacja taka może zostać 

osiągnięta poprzez dokonanie w pierwszej kolejności podziału spółki, a następnie 

transgranicznego połączenia poszczególnych spółek wynikłych z podziału ze spółkami 

zagranicznymi.1415 Z kolei pośrednie transgraniczne połączenie spółek, w którym nie dochodzi 

bezpośrednio do likwidacji podmiotu przejmowanego, lecz przejęcia nad nim kontroli, może 

mieć miejsce poprzez odpowiednio zaprojektowane transakcje nabycia oraz wymiany 

udziałów.1416  

Przydatność każdej z przedstawionych operacji zależy w dużej mierze od potrzeb 

danego podmiotu gospodarczego. Z oczywistych względów narzędzia prawne, które 

bezpośrednio dotykają chociażby kwestii transgranicznego przekształcenia spółki są bardziej 

efektywne, niż metody realizujące podobny cel „okrężną drogą”. Ujmując to w sposób 

generalny, pośrednie metody nie korzystają często z przywileju zachowania ciągłości prawnej 

lub jest ona ograniczona do konkretnych przedmiotów majątkowych (sukcesja syngularna).  

W rezultacie powstają w ich przypadku koszty transakcyjne obejmujące bezpośrednie wydatki 

niezbędne dla dokonania pojedynczych czynności prawnych. Kosztem jest również wyższe 

ryzyko niepowodzenia poszczególnych transakcji lub kwestionowania ich przez osoby 

trzecie.1417 Podobnie trzeba ocenić sytuację wspólników mniejszościowych, wierzycieli, 

pracowników oraz innych kontrahentów. Poza ogólnymi instrumentami ochrony interesów (np. 

skarga pauliańska, zaskarżenie uchwały) nie będą oni wyposażeniu w szczególne środki, które 

stanowić będą skuteczniejszy środek przeciwko naruszeniom ich uprawnień.  

Istotnym problemem dla spółki i wspólników może być ostatecznie ryzyko  

obciążeń podatkowych zarówno w przypadku nieuregulowanych procesów przekształceń 

transgranicznych, jak i przenoszenia poszczególnych przedmiotów majątkowych na inne  

spółki i ewentualnego zwiększenia kapitału zakładowego spółki istniejącej. Nawet próby 

                                                 

1415 Zob. K. Oplustil, Transgraniczne…, s. 93; R. Król, Dopuszczalność…, s. 47. 
1416 Zob. przywoływany w literaturze przedmiotu przykład połączenia niemieckiej Daimler-Chrysler AG oraz 

amerykańskiej Chrysler Inc. Zob. T. Baums, Corporate Contracting Around Defective Regulations: The Daimler-

Chrysler Case, JITE 1/1999, s. 121; M. Siems, The European Directive on Cross-Border Mergers:  

an International Model?, Colum. J. Eur. L. 1/2004, s. 182-83. 
1417 Zob. na przykładzie transgranicznych podziałów spółek: R. Król, Dopuszczalność…, s. 44-45. 
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obniżenia ryzyka podatkowego poprzez, między innymi, skorzystanie z instytucji interpretacji 

podatkowych, związane są z kosztem opóźnień realizacji transakcji.1418  

4.4. Zakładanie oddziałów przez zagraniczne spółki w Polsce 

Zakładanie oddziałów przez spółki zagraniczne jest gwarantowane wyraźnie w art. 49 

w zw. z 54 TFUE. Ponadto, warunki wykonywania tego uprawnienia są obecnie 

doprecyzowane w art. 29-43 dyrektywy prawa spółek (dawna 11. dyrektywa prawa spółek). 

Przez długi okres czasu funkcjonowanie oddziałów w Polsce było regulowanej w art. 85-92 

ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (akt uchylony). Obecnie kwestia 

ta została przeniesiona do rozdziału 4. ustawy z 6.3.2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.1419 

Ustawa nakazuje założenie oddziału spółkom zagranicznym z obszaru EOG w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej w ramach odrębnej i samodzielnej jednostki 

organizacyjnej (lecz pozbawionej odrębnej osobowości prawnej) na terenie Polski (art. 14 ust. 

1). Dopiero z chwilą wpisu oddziału w rejestrze przedsiębiorców KRS spółka zagraniczna może 

rozpocząć działalność (art. 17). Ustawa następnie wprowadza obowiązek ustanowienia osoby 

upoważnionej do reprezentacji spółki zagranicznej, złożenia określonych dokumentów (np. akt 

założycielski spółki zagranicznej) wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski (art. 

18), reguł oznaczenia oddziału (art. 19 ust. 1) oraz nakazuje prowadzić odrębną rachunkowość 

dla oddziału (art. 19 ust. 2). Nowa ustawa precyzuje ponadto kontrowersyjną dotychczas 

kwestię tego, w jakich sytuacjach konieczne jest prowadzenie likwidacji oddziału (art. 20 ust. 

2).1420 Zostały one określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy i odnoszą się do takich zdarzeń, 

jak chociażby: rażące naruszenie prawa polskiego przez przedsiębiorcę prowadzącego oddział, 

otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, zagrożenie przez działalność przedsiębiorcy 

zagranicznego nadrzędnego interesu publicznego.1421 Należy zaznaczyć, że wskazane 

                                                 

1418 Ib., s. 46 i 48. 
1419 Dz.U. 2018 r., poz. 646, ze zm. 
1420 Poprzednio art. 92 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829) wskazywał, 

że do likwidacji oddziału spółki zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy k.s.h. o likwidacji spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Z przepisu tego nie wynikało jednoznacznie czy przepis ten ma zastosowanie 

do odbrowolnej likwidacji. Zob. post. SN z 9.5.2007 r., II CSK 25/07, OSNC Nr 5/2008, który w oparciu  

o prounijną wykładnie tego przepisu wskazał, że unormowanie to nie obejmuje dobrowolnej likwidacji oddziału 

przez zagraniczną spółkę mającą siedzibę na obszarze UE lub na terenie EOG. Szer. na temat orzeczenia zob.  

J. Napierała, Likwidacja oddziału spółki zagranicznej, Glosa 2/2009, s. 44-53. 
1421 Formalnie wszczęcie likwidacji następuje na skutek wydania odpowiedniej decyzji ministra właściwego do 

spraw gospodarki (art. 20 ust. 2 ustawy). 
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przypadki nie dotyczą dobrowolnego rozwiązania oddziału, o ile nie towarzyszy temu 

likwidacja przedsiębiorcy zagranicznego. Przede wszystkim jednak przedstawione tu przepisy 

dotyczące likwidacji oddziału nie obejmują przedsiębiorców zagranicznych, w tym spółek,  

z państw członkowskich UE i EOG (art. 20 ust. 6 ustawy). Źródła tego wyłączenia należy 

poszukiwać w fakcie, że polskie przepisy nie przewidują likwidacji oddziału przedsiębiorcy 

polskiego, a więc ewentualnie nałożenie takiego obowiązku na przedsiębiorcę zagranicznego  

z innego państwa członkowskiego UE godziłoby w zakaz dyskryminacji wynikający z unijnej 

swobody przedsiębiorczości.1422 

W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 1695 aktywnych oddziałów spółek 

zagranicznych.1423 Trudno jednoznacznie wskazać przyczyny tak niskiej liczby. Może ona 

wynikać z niewielkiego zainteresowania przedsiębiorstw zagranicznych funkcjonowaniem na 

terenie Polski. Inne wyjaśnienie może być związane z faktem, że zakładanie oddziałów jest 

mniej opłacalne (w szczególności ze względów czasowych) niż chociażby założenia spółki  

z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym 

(por. art. 1571 k.s.h.).1424 Nie sposób stwierdzić, czy jest to efekt celowej działalności polskiego 

ustawodawcy, któremu w istocie powinno zależeć na zakładaniu przez przedsiębiorców 

bardziej stabilnych form prowadzenia działalności. 

Polskie przepisy o oddziałach spółek zagranicznych nie odnoszą się właściwe do 

sankcji za prowadzenie działalności bez założenia oddziału. Wydaje się, że celowe byłoby 

przynajmniej wprowadzenia odpowiedzialności dyrektorów spółek zagranicznych w takich 

sytuacjach za ewentualne wprowadzenia w błąd podmiotów funkcjonujących w Polsce co do 

formy prawnej prowadzonej działalności. Ponadto, za niedopuszczalne uznać należy 

funkcjonowanie oddziału spółki na terenie Polski w przypadku, gdy wobec jej dyrektorów  

                                                 

1422 Zob. na gruncie poprzednio obowiązującego art. 92 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:  

E. Skibińska, Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, MOP 12/2014, s. 619-627; M. Szydło , 

Działalność spółek pozornie zagranicznych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda , PPH 6/2008, s. 56. 
1423 Dane ustalone na podstawie bazy „BeckKRS. System Informacji Gospodarczej” na dzień 5.7.2018 r. w oparciu 

o wyszukiwanie słowa kluczowego „oddział w Polsce” oraz oznaczenie „aktywny” opisane w przedmiotowej 

bazie. Używanie terminu „oddział w Polsce” do oznaczenia oddziału jest obowiązkiem przedsiębiorcy 

zagranicznego (por. art. 19 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych…). 
1424 Dzieje się tak pomimo nakładania w ostatnim czasie pewnych ograniczeń na przedsiębiorców zagranicznych, 

jak chociażby obowiązku składania oświadczenia przez osobę zgłaszającą spółkę do rejestracji, dotyczącego tego 

czy spółka jest cudzoziemcem (kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osobę fizyczną nieposiadającą 

obywatelstwa polskiego lub osobę prawną mającą siedzibę za granicą). Obowiązek ten prima facie ma na celu 

zapewnienie wykonalności ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, t.j. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 2278. Wydaje się jednak, że prawdziwym celem tej regulacji jest ograniczenie ewentualnych 

nadużyć, jakie mogą być związane z w pełni swobodnym zakładaniem spółek przez cudzoziemców. 
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w Polsce został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (zob. szer. poniżej).  

W ten sposób bowiem dochodziłoby do obchodzenia polskich regulacji. 

4.5. Problem dyskwalifikacji dyrektorów 

Kwestią znajdującą szczególne miejsce w niektórych porządkach prawnych są 

przepisy rozciągające zakaz wykonywania działalności orzeczony przez sąd krajowy na 

dyrektorów spółek zagranicznych.1425 W Polsce sama możliwość orzeczenia takiego zakazu 

przewidziana została na gruncie prawa upadłościowego w związku z określonymi 

nieprawidłowościami powodującymi zagrożenie dla spójności regulacji ochrony majątku 

podmiotu znajdującego się w złej kondycji gospodarczej (por. 373-374 p.u.) oraz ogólnie na 

podstawie art. 39 pkt 2 w zw. z 41 § 2 k.k. jako środek karny obok orzeczonej kary za 

popełnione przestępstwo gospodarcze. Niezależnie od tego, art. 18 § 2-4 k.s.h. przewiduje 

zakaz sprawowania funkcji zarządczej lub nadzorczej w organach spółki w razie skazania 

osoby za przestępstwa przeciwko prawidłowemu funkcjonowaniu spółki (przedstawianie 

fałszywych danych, umożliwienie i udział w bezprawnym głosowaniu), ochronie informacji, 

dokumentom, mieniu, obrotowi gospodarczemu i papierów wartościowych.1426 

Powyższe przepisy nie precyzują, w jakim stopniu mają one zastosowanie, o ile  

w ogóle, do dyrektorów spółek założonych pod innym prawem i chcących podjąć działalność 

gospodarczą w Polsce.1427 Wątpliwości może wzbudzić przede wszystkim kwalifikacja tych 

przepisów. Artykuł 18 § 2-4 k.s.h. należy uznać za regulację prawa prywatnego 

(gospodarczego), a w rezultacie konieczne jest odwołanie się do reguł kolizyjnych prawa 

prywatnego międzynarodowego. Z nich zasadniczo wynika, że kwestia ta powinna podlegać 

statutowi personalnemu danej spółki (art. 17 ust. 3 pkt 5 p.p.m.). Ewentualnie przepis ten można 

jednak uznać za wymuszający swoje zastosowanie na gruncie art. 8 p.p.m., gdyż jego celem 

jest przeciwdziałanie zachowaniom istotnie ograniczającym zaufanie i prawidłowe 

funkcjonowanie gospodarki.1428 W efekcie czynności spółki zagranicznej dokonane przez 

osobę o cechach wskazanych w art. 18 § 2 k.s.h. należałoby ocenić jako podjęte przez osobę 

                                                 

1425 Por. art. 22(2) angielskiej ustawy o dyskwalifikacji dyrekorów spółek [Company Directors Disqualification 

Act 1986, c. 46], który nakazuje stosowanie reżimu tej ustawy do spółek zagranicznych prowadzących 

zasadniczom działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii. Podobnie w prawie niemieckiem § 13e (3) zd. 

2 HGB. 
1426 To, co wyróżnia zakaz z art. 18 § 2 od orzeczenia środka karnego z 39 pkt 2 k.k., jest czas obowiązywania 

tego zakazu, który w tym drugim przypadku może być istotnie dłuższy (por. art. 18 § 3 i 4 k.s.h. oraz art. 43 § 1 i 

2 k.k.). 
1427 Problem ten zauważa również W. Klyta. Zob. W. Klyta, w: Prawo…,s . 249, nb. 43. 
1428 Podobnie M. Mataczyński, Kolizyjnoprawne..., s. 305-306 
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nieuprawnioną. Z kolei wspomniane zakazy wykonywania działalności orzekane na podstawie 

prawa upadłościowego i kodeksu karnego mają charakter środków publicznoprawnych.  

W konsekwencji ich zastosowanie odbywa się w oparciu o zasadę terytorialności, a więc 

niezależnie od siedziby spółki, w której funkcje pełni zdyskwalifikowany dyrektor.1429 

Niezależnie od klasyfikacji należy ocenić zgodność przedstawionych reguł 

stosowanych wobec dyrektorów spółek zagranicznych z prawem unijnym – swobodą 

przedsiębiorczości. Nie ulega bowiem wątpliwości, że stanowią one ograniczenie 

przedmiotowej swobody i z tego powodu podlegają warunkom testu proporcjonalności.1430 

Celem tych środków jest ochrona obrotu gospodarczego przed działaniami kryminalnymi, które 

istotnie naruszają prawidłowość działania podmiotów na danym rynku. Za odpowiedni środek 

w takiej sytuacji uznać trzeba przynajmniej czasowe eliminowanie osób powodujących pewne 

nieprawidłowości. Jedyną wątpliwość, jaką może zrodzić stosowanie przedstawionych 

przepisów jest to, że kara z nich wynikająca nastawiona jest na prewencję ogólną  

i w ograniczony sposób szczególną. W tym drugim przypadku jedynie art. 41 § 2 k.k. nakazuje 

badać możliwość popełnienia określonego czynu w przyszłości. W związku z tym art. 18 § 2  

i art. 373-374 p.u. mogą przynajmniej potencjalnie być kwestionowane w świetle prawa UE, 

gdyż nadmiernie ograniczające swobodę przedsiębiorczości.1431 

  

                                                 

1429 Por. w niemieckim orzecznictwie decyzja BGH z 7.5.2007 r. - II ZB 7/06, par. 23: „…öffentlich-rechtlicher 

Natur und daher nur im jeweiligen Geltungsland anzuwenden”. 
1430 Zob. szer. rozdz. V.5.2. powyżej. 
1431 Por. orzeczenie niemieckiego BGH z 7.5.2007 r. - II ZB 7/06, par. 13-24, w którym stosowanie zakazu 

prowadzenia działalności wobec dyrektorów spółki angielskiej zostało uznane za zgodne z prawem unijnym. 
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1. Transgraniczna mobilność spółek z perspektywy nauki prawa i ekonomii 

Podsumowanie rozpocząć należy od ogólnej uwagi, że wnioski szczegółowe, które 

wynikały z analizy poszczególnych obszarów badawczych, zostały przedstawione w ramach 

rozdziałów oraz niższych jednostek redakcyjnych niniejszego opracowania. Ta część ma 

natomiast na celu syntetyczne zestawienie wniosków zaprezentowanych już w opracowaniu 

przy uwzględnieniu zastosowanego w pracy podziału redakcyjnego.  

Na gruncie przedmiotowego opracowania pojęcie mobilności spółek zostało 

powiązane głównie z transgranicznymi operacjami, których celem jest zmiana prawa 

właściwego dla spółki (lex societatis) lub poszerzenie sfery oddziaływań gospodarczych spółki. 

Wykorzystanie tego sformułowania nie pozwala jednak na przełamanie pewnego impasu 

terminologicznego, jaki pojawił się zarówno w literaturze polskiej, jak i międzynarodowej. 

Chodzi tutaj o sposób oznaczenia procesów umożliwiających przeprowadzenie zmian  

w układzie międzyjurysdykcyjnym (np. łączeń, podziałów i przekształceń). Pojęcie mobilności 

nie pozwala na zawężenie zakresu zmian dotyczących spółki, gdyż jego znaczenie  

na płaszczyźnie językowej oraz prawnej jest bardzo szerokie. Niemniej można zaobserwować 

pewną tendencję w literaturze prawniczej, w której mobilność spółek utożsamiana jest  

z procesami międzynarodowej restrukturyzacji spółek. Pozwala to na stosowanie tego pojęcia 

właśnie w tym obszarze bez istotnego zagrożenia powstania nieporozumień. Przydatność 

pojęcia mobilności spółek ogranicza się zatem do oznaczenia transgranicznych procesów 

związanych ze zmianą położenia składników majątkowych lub elementów spółki 

powodujących zmianę prawa właściwego dla spółki. 

Problemem doniosłym dla tego opracowania było znalezienie uzasadnienia dla 

mobilności spółek w koncepcjach ekonomicznych i prawnych wyjaśniających fenomen spółki. 

Analiza dotychczasowych rozważań w tym przedmiocie nie pozwala na udzielenie 

jednoznacznej odpowiedzi w rozpatrywanym zakresie. Teorie wyjaśniające istotę spółki 

skupiają się na różnych aspektach tego fenomenu, takich jak odrębna podmiotowość 

wynikająca z aktu intencjonalnego ustawodawcy albo wynik zgodnej woli aktorów 

korporacyjnych – stron stosunku spółki. Wydaje się, że dopiero uznanie spółki za stan 

równowagi pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w dane przedsięwzięcie gospodarcze 

pozwala na najlepsze wyjaśnienie potrzeby mobilności spółek. Konieczność jej zapewnienia 

wynika z przechodzenia pomiędzy stanami równowagi, a więc obowiązywaniem w danym 

czasie optymalnych rozwiązań zwiększających dobrobyt danej grupy podmiotów o zbliżonych 

interesach gospodarczych.  
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Mobilność spółek w układzie transgranicznym nie jest zjawiskiem właściwym 

wyłącznie dla współczesnych relacji gospodarczych. Pewne przejawy możliwości wyboru 

standardów prowadzenia działalności ekonomicznej spotkać można już w starożytności. 

Dopiero jednak rywalizacja mocarstw kolonialnych w XVII i następnych wiekach 

doprowadziła do zintensyfikowania się konkurencji o najbardziej efektywne regulacje 

dedykowane zorganizowanym podmiotom gospodarczym. Prawo spółek w kształcie obecnie 

znanym wytworzyło się między innymi dzięki presji stwarzanej przez sytuację wyboru przez 

rezydentów danego kraju obcych form prawnych (arbitraż legislacyjny). Czynnikami 

wzmacniającymi transgraniczną mobilność spółek w okresie nowożytnym był brak 

„monopolisty”, a więc państwa dominującego i mogącego narzucić swoje rozwiązania 

legislacyjne innym państwom. Dopiero stworzenie pewnych barier, jak chociażby regulacje 

powiązania spółki z miejscem prowadzenia przez nią działalności, doprowadziły do osłabienia 

wzajemnego wpływu różnych systemów prawa spółek pod koniec XIX w. w Europie. 

Wzmocnienie mobilności spółek na przełomie XX i XXI w. w UE spowodowane było 

rozwojem unijnego rynku, którego jedną z podstaw stanowi swoboda osiedlania się spółek  

w państwach członkowskich. Sytuacja ta doprowadziła do powstania zjawiska tzw. 

defensywnej konkurencji regulacyjnej. Wskazane zjawisko polegało na przeprowadzaniu 

reform prawnych, których podstawowym celem było zachęcenie krajowych przedsiębiorców 

do wyboru rodzimych form organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej. Pełna 

konkurencja regulacyjna nie zaistniała pomiędzy państwami członkowskimi UE z uwagi na 

brak niezbędnych bodźców do reformowania prawa zgodnie z wolą aktorów korporacyjnych 

decydujących o miejscu inkorporacji spółki. Dane statystyczne pokazują jedynie, że w połowie 

pierwszej dekady XXI w. na skutek orzeczeń TS doszło do wystąpienia arbitrażu legislacyjnego 

w zakresie wyboru porządku prawnego o obniżonych kosztach założenia spółki (brak wymogu 

kapitału minimalnego). Zjawisko to, pomimo swojego przemijającego charakteru, wpłynęło 

istotnie na zmiany w regulacjach państw europejskich odnoszących się przede wszystkim do 

zakładania spółek (tryb rejestracji i wymogi kapitałowe) oraz ich funkcjonowania  

w środowisku międzynarodowym (nowe procesy restrukturyzacyjne). 

Transgranicznej mobilności spółek towarzyszą określone zagrożenia, które zależą od 

struktury spółek kapitałowych i wynikających z tego interesów realizowanych w ramach 

wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Zmiana położenia majątku spółki lub prawa 

właściwego rządzącego wewnętrznymi i zewnętrznymi stosunkami, których stroną jest 

korporacja, może prowadzić do nadużyć skutkujących pokrzywdzeniem niektórych 

podmiotów. Najczęściej będą to wspólnicy mniejszościowi, wierzyciele lub pracownicy spółki; 
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zbiorczo określani mianem interesariuszy. W celu ich ochrony przyjmowane są środki prawne, 

które mają za zadanie zmniejszenie asymetrii informacji pomiędzy menadżerami oraz 

ewentualnie akcjonariuszami większościowymi, a interesariuszami spółki. Warunkiem 

skuteczności tych regulacji jest z jednej strony zapewnienie niskich kosztów przeprowadzenia 

operacji transgranicznej restrukturyzacji spółki, a z drugiej zagwarantowanie odpowiedniego 

zabezpieczenia interesów mniejszości i innych podmiotów, które nie mają bezpośredniego 

wpływu na decyzję o migracji spółki.  

2. Mobilność spółek w prawie unijnym 

Dla celów niniejszego opracowania Unię Europejską można sprowadzić do ustroju 

federacyjnego, który składa się z różnorodnych jurysdykcji prawa spółek. Dzięki odpowiednim 

strategiom regulacyjnym wytworzyły się tutaj odpowiednie warunki do wzajemnego 

przenikania się porządków prawnych. Stopień interakcji nie jest jednak na tyle intensywny, aby 

można było mówić o wytworzeniu się rynku konkurencji regulacyjnej pomiędzy krajowymi 

systemami prawa spółek (o czym była też mowa wcześniej). Dzieje się tak, gdyż prawo unijne 

z jednej strony wspiera powstanie zjawisk utożsamianych z arbitrażem regulacyjnym 

(możliwością wyboru przepisów bardziej sprzyjających danej działalności), a z drugiej tworzy 

narzędzie ograniczające to zjawisko poprzez ochronę interesów niektórych podmiotów 

niemających zazwyczaj wpływu na decyzję o zmianie jurysdykcji lub prawa właściwego.  

Przechodząc do szczegółów, pierwotne prawo unijne odpowiada za wprowadzenie 

powszechnego standardu zakazu traktowania dyskryminacyjnego podmiotów z innych państw 

członkowskich. Standard ten wynika bezpośrednio ze swobody przedsiębiorczości (art. 49 

TFUE), która umożliwia osobom fizycznym oraz spółkom (art. 54 TFUE) stałe umiejscowienie 

działalności gospodarczej w dowolnym miejscu na jednolitym rynku. 

Najbardziej istotnym „motorem” rozwoju transgranicznej mobilności spółek stała się 

jednak działalność orzecznicza TS, który w swoich orzeczeniach przyznał spółkom:  

− uprawnienie do wyboru prawa właściwego, przy ograniczeniu spełnienia wymogów 

dla założenia i istnienia spółki w państwie przeznaczenia, zarówno w chwili 

utworzenia, jak i okresie późniejszym poprzez przekształcenie spółki; 

− prawo funkcjonowania na terenie innych państw członkowskich niż miejsce 

utworzenia (obowiązek uznania spółki ze strony innych państw), pod warunkiem 

przyzwolenia na takie działanie ze strony państwa inkorporacji spółki; spółka zatem 

jako kompletny „produkt” danego porządku prawnego, wprowadzony na teren państwa 
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pochodzenia poprzez inkorporację, powinna być dopuszczona do funkcjonowania  

w takim kształcie na terenie innych rynków składających się na jednolity rynek unijny; 

− możliwość dokonywania procesów restrukturyzacyjnych służących osiągnięciu 

mobilności spółek, o ile takie procesy dostępne są w prawie danego państwa 

członkowskiego co najmniej dla sytuacji wewnętrznych. 

Działalność orzecznicza TS sprowadza się do wyszukiwania, często w twórczy 

sposób, w art. 49 TFUE kolejnych uprawnień dla spółek. Celem każdego z nich jest otwarcie 

spółkom dostępu do zagranicznych rynków lub nawet zapewnienie możliwości korzystania  

z „oferty form korporacyjnych” państw członkowskich. Równocześnie stosowanie 

mechanizmów ochrony krajowych interesariuszy jest istotnie ograniczone przez rygorystyczny 

test proporcjonalności. Ten ostatni sprowadza się do poszukiwania rozwiązania legislacyjnego, 

które w najmniej uciążliwy i jednocześnie (przynajmniej teoretycznie) skuteczny sposób 

pozwoli na osiągnięcie celu określonego przez dane państwo członkowskie. Test 

proporcjonalności prowadzi do selekcji środków ochrony i utrzymania jedynie tych w gruncie 

rzeczy najbardziej liberalnych.  

Ekosystem zbudowany w ramach projektu unijnego pozwala zatem na eliminowanie 

(selekcję) rozwiązań, które nie są akceptowane przez spółki korzystające z przyznanej  

im transgranicznej mobilności lub TS w ramach swojego orzecznictwa. Potencjalnie tworzy  

to zaczątki systemu opartego o odkrywanie i wzajemne naśladowanie innowacji regulacyjnych. 

Dodatkowo sprawdzone i częściej wybierane innowacje ulegają rozproszeniu na terenie 

jednolitego rynku. Sytuacja zaistniała w ostatnich latach w państwach członkowskich pokazała, 

że nawet w państwach konserwatywnie nastawionych do niektórych rozwiązań (np. teoria 

siedziby rzeczywistej) doszło do przełamania blokady reform legislacyjnych. 

Uzupełnieniem ram prawnych dla transgranicznej mobilności obecnych na gruncie 

przedstawionego powyżej prawa pierwotnego UE i jego interpretacji są regulacje zawarte  

w rozporządzeniach i dyrektywach unijnych (prawo wtórne). Po pierwsze, rozwiązania tam 

przyjęte w dużej mierze zmierzają do ograniczenia spółkom możliwości jednostronnego 

wpływania na treść stosunków prawnych, których są stroną. Służą temu normy dotyczące 

jurysdykcji i prawa właściwego dla stosunków cywilnoprawnych. Istotną luką w systemie 

rozwiązań kolizyjnych jest brak wskazania łącznika dla samych spółek. Po drugie, prawo 

wtórne wprowadziło model rozwiązań dla postępowań transgranicznych pozwalających 

spółkom na przemieszczanie się między jurysdykcjami. Rozwiązania te, chociaż 

fragmentaryczne i nieobejmujące wszystkich procesów restrukturyzacyjnych, stanowią 
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wystarczający zestaw norm pozwalających na dokonywanie wielu rodzajów operacji 

transgranicznych. 

3. Mobilność spółek w prawie polskim 

Mobilność polskich spółek dopiero w ostatnich latach pod wpływem prawa unijnego 

uzyskała znaczenie na gruncie prawnym. Polskie regulacje, podobnie zresztą jak unijne,  

są jednak w pewnym stopniu niespójne i fragmentaryczne. Ogranicza to z jednej strony 

mobilność spółek, a z drugiej stwarza zagrożenie dla interesów różnych grup interesariuszy, 

którzy są często pozbawieni realnych instrumentów ochrony przed oszustwami i nadużyciami. 

Największym problemem związanym z analizą polskich przepisów wpływających na 

mobilność spółek są wątpliwości interpretacyjne, jakie wzbudzają niektóre unormowania. 

Chodzi tutaj przede wszystkim o pojęcie siedziby spółki zarówno na gruncie materialnego 

prawa spółek, jak i przede wszystkim prawa prywatnego międzynarodowego. W tym drugim 

przypadku ustawodawca wprawdzie wskazał łącznik, który wyznacza prawo właściwe dla 

spółki, lecz go nie zdefiniował. Wydaje się jednak, że zgodnie z dominującym stanowiskiem 

doktryny, łącznik ten należy interpretować w odniesieniu do spółek kapitałowych zgodnie  

z teorią siedziby statutowej (rejestrowej). Takie założenie sprzyja transgranicznej mobilności 

spółek. Niemniej w ślad za tym powinny zostać przyjęte odpowiednie środki zapobiegające 

nadużyciom. Polski ustawodawca w ramach reguł kolizyjnych nie zdecydował się jednak na 

wprowadzenie szczegółowych rozwiązań dostosowanych do problemów mobilności spółek. 

Problematyka transgranicznych procesów restrukturyzacyjnych została wymuszona  

i wprowadzona do polskiego prawa za sprawą przepisów unijnych. Tym też można tłumaczyć 

brak ogólnej refleksji nad regulacjami dotyczącymi funkcjonowania spółek w układzie 

międzynarodowym. W rezultacie brak jest w prawie polskim kompleksowych regulacji 

dotyczących wszystkich reorganizacji transgranicznych, w tym przede wszystkim 

przekształceń. Wbrew pozorom luka w tym zakresie nie wpływa pozytywnie na sytuację 

interesariuszy, a wręcz przeciwnie, stwarza okazję dla podejmowania działań przy pomocy 

środków całkowicie pomijających ochronę podmiotów krajowych. Nawet jednak w obszarach 

unormowanych, jak chociażby połączenia transgraniczne, widoczne jest niedostosowanie 

przepisów do uwarunkowań polskiego modelu ładu korporacyjnego, a więc dominującej roli 

wspólników większościowych w podejmowaniu decyzji przez spółkę oraz dużego znaczenia 

struktur holdingowych. W efekcie powyższego, procedury przewidują wymagania w dużej 

mierze zbędne i nieefektywne, gdyż pozbawione realnego wpływu na przebieg przekształcenia 

i zabezpieczenie interesów określonych podmiotów, takich jak wspólnicy mniejszościowi, 
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wierzyciele lub pracownicy spółki. Pomijanie potencjalnego funkcjonowania spółek na 

płaszczyźnie międzynarodowej powoduje, że obecnie obowiązujące i przyjmowane przepisy 

nie są odpowiednio dostosowane do zagrożeń wynikających z transgranicznej mobilności. 

Innym przykładem wskazanej prawidłowości może być chociażby brak określenia w ramach 

polskich regulacji dotyczących dyskwalifikacji członków zarządu spółek, że zakaz pełnienia 

funkcji kierowniczych dotyczy również spółek zagranicznych prowadzących działalność na 

terenie RP. 

Niniejsze opracowanie powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu 

transgranicznej mobilności i nadania mu większego znaczenia. W szczególności analiza 

empiryczna transgranicznych połączeń pokazała, że w ostatnich latach nastąpił wzrost 

zainteresowania polskich spółek środkami pozwalającymi na dokonywanie zmian w ramach 

migracji pomiędzy jurysdykcjami prawa spółek. Chociaż w dotychczasowej praktyce 

dominującym motywem w tym względzie były aspekty podatkowe, można oczekiwać, że trend 

ten ulegnie zmianie w najbliższych latach. Transgraniczne restrukturyzacje, w tym przede 

wszystkim przekształcenia, podziały i łączenia, stanowią stadium rozwoju spółek. Wraz ze 

wzrostem gospodarczym spółki starają się dostosować do nowych warunków ekonomicznych, 

np. poprzez dokapitalizowanie spółek łączących się i umożliwienie realizacji nowych 

międzynarodowych projektów dzięki efektowi synergii (ekspansja na nowe rynki); 

uproszczenie struktury organizacyjnej (obniżenie kosztów zarządu, doradztwa zewnętrznego, 

prowadzenia księgowości i audytu) lub właścicielskiej; wzmocnienie wydajności poprzez 

uproszczenie przepływu dokumentów oraz wyeliminowanie konieczności zawierania 

wzajemnych umów przez spółki w strukturach holdingowych; harmonizację struktury 

kierowania spółkami. Ogół tych działań prowadzi w istocie do obniżenia kosztów 

funkcjonowania lub zwiększenia dochodowości przedsiębiorstwa. Istotne znaczenie ma 

również to, że mobilność daje szansę znalezienia lepszych rozwiązań legislacyjnych 

istniejących w innych porządkach prawnych. W ślad za tym nasili się również potrzeba ochrony 

otoczenia spółki przed nadużyciami, której poziom, jak pokazuje to opracowanie, jest  

w obecnym stanie relatywnie niski i wymaga polepszenia poprzez odpowiednio wypracowaną 

reformę przepisów o mobilności spółek w Polsce. 
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