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Uwagi wstępne

 Idea przedsiębiorstwa europejskiego sięga początków Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej. Ale dopiero w 1970 r. została zgłoszona propo-
zycja unormowania statusu tzw. spółki europejskiej (Societas Europaea, 
SE). Chodziło o stworzenie ram prawnych przewidujących jednolite dla 
wszystkich członków Wspólnot Europejskich rozwiązania instytucjonalne 
prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transgranicznym. 
SE miała być instrumentem liberalizacji obrotu prawnego w zakresie pro-
wadzenia biznesu. Miała również gwarantować powoływanie przedstawi-
cieli pracowników do rad nadzorczych i ukształtowanie europejskich rad 
zakładowych w zakładach istniejących w co najmniej dwóch państwach 
Wspólnoty (A. Świątkowski: Europejskie prawo socjalne, t. II, Warszawa 
1999, s. 464). Wskutek braku konsensusu pośród państw członkowskich 
idea ta została odłożona na później. 
 Dopiero po kilkudziesięciu latach zdołano wypracować satysfak-
cjonujący wszystkich kompromis i nadać mu postać aktu normatywnego 
w postaci rozporządzenia nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. 
w sprawie statutu spółki europejskiej oraz dyrektywy Rady 2001/86/WE 
z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej 
w odniesieniu do uczestnictwa pracowników. Miało to miejsce wówczas 
gdy, zaczęła się już w sposób niezależny rozwijać instytucja europejskiej 
rady zakładowej jako ponadnarodowego przedstawicielstwa pracowni-
ków. O wiele wcześniej przyjęte zostało budzące znacznie mniej kontro-
wersji rozporządzenie nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r., w sprawie 
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Do polskiego po-
rządku prawnego wymienione wyżej akty zostały implementowane ustawą 
z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar-
czych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 ze zm.).
 Stworzenie ram prawnych dla spółki europejskiej zostało z zainte-
resowaniem powitane przez europejskie organizacje związków zawodo-
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wych, uznające to za ważny krok w kierunku pogłębienia procesu integra-
cji w obszarze zbiorowych stosunków pracy oraz rozwoju dialogu spo-
łecznego wewnątrz korporacji ponadnarodowych. Dotyczy to zwłaszcza 
pojawienia się – po raz pierwszy w wymiarze europejskim, prawa pra-
cowników do partycypacji (uczestnictwa), a więc wpływu na skład osobo-
wy organów nadzorczych SE.
 Trzeba jednak zauważyć, że możliwości stworzone przez wymienione 
akty normatywne nie są obecnie szeroko wykorzystywane przez przedsię-
biorców. Liczba podmiotów decydujących się na prowadzenie działalno-
ści w formie spółki europejskiej jest mniejsza od oczekiwań. Według sza-
cunków Europejskiego Instytutu Związkowego (ETUI) w listopadzie 2008 
r. zarejestrowanych było 284 SE, w tym znaczną część z nich stanowiły 
spółki uśpione oraz takie, co do których istnieją wątpliwości czy zatrud-
niają jakichkolwiek pracowników. Warto odnotować, że Polska znajduje 
się w gronie kilku krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w któ-
rych dotychczas nie zarejestrowano żadnej spółki europejskiej. 
 Z pewnością przyczyn takiego stanu jest wiele. Najważniejszą z nich 
jest zapewne uelastycznienie tradycyjnych konstrukcji prawnych, związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co powoduje, iż formuła 
spółki europejskiej nie jest taka atrakcyjna jak dawniej można było przy-
puszczać. Niewykluczone jednak, że wśród przyczyn słabości rozwoju SE 
jest też niewiedza na temat jej istoty i mechanizmów działania. 
 Zamierzeniem twórców niniejszego komentarza było przystępne za-
prezentowanie rozwiązań prawnych zawartych w polskiej ustawie o SE, 
a tym samym popularyzacja wiedzy na ten temat. Ze względu na interdy-
scyplinarny charakter tej problematyki, w gronie autorów znaleźli się spe-
cjaliści z różnych dziedzin prawa: handlowego (dr Arkadiusz Wowerka), 
pracy (dr hab., prof. UG  Jakub Stelina, dr Marcin Zieleniecki) oraz kon-
stytucyjnego (dr Szymon Pawłowski). Wszyscy autorzy są pracownikami 
naukowo-dydaktycznymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego.
 Publikacja stanowi kolejną - po komentarzu do ustawy o europej-
skich radach zakładowych, inicjatywę Biura Eksperckiego Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”, podejmowaną w celu promowania wspól-
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notowego dorobku prawnego w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy. 
Żywić należy nadzieję, że wśród czytelników znajdą się nie tylko przedsta-
wiciele świata nauki, lecz także praktycy. Coraz częściej odnotowywane 
są bowiem przypadki uczestnictwa przedstawicieli polskich pracowników 
w negocjacjach nad utworzeniem SE na prawie obcym. Jest to związane 
z procesami przeobrażeń jakim podlegają niektóre z korporacji ponadna-
rodowych posiadających swoje filie w naszym kraju. 
 Przedsięwzięcie to miało szansę realizacji dzięki życzliwemu wspar-
ciu Fundacji im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce, której 
w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania.

 Jakub Stelina   Sławomir Adamczyk
 Uniwersytet Gdański  KK NSZZ „Solidarność”
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Wykaz skrótów

ArbVG  – Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl v.14.12.1973 ze zm.
dyrektywa 94/45 - dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 
r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu in-
formowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub 
w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
dyrektywa 2001/86 - dyrektywa Rady (WE) 2001/86 z dnia 8 paździer-
nika 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do 
uczestnictwa pracowników
EZIG - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
ERZ – europejska rada zakładowa
k.c. – kodeks cywilny
k.k. – kodeks karny
k.p. – kodeks pracy
k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego
k.p.k. – kodeks postępowania karnego
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
k.s.h. – kodeks spółek handlowych
k.w. – kodeks wykroczeń
MP – Monitor Prawniczy
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Prok. i Prawo – Prokuratura i Prawo
Prz. Sąd. – Przegląd Sądowy
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PS – Prawo Spółek
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
rozporządzenie 2137/85 - rozporządzenia Rady (EWG) nr 2137/85 
z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów 
gospodarczych
rozporządzenie 2157/2001- rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 
z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej
SE – spółka europejska
SEBG - Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Euro-
päischen Gesellschaft – SE-Beteiligungsgesetz, BGBl. I v. 28.12.2004, 
S3675
SP – Studia Prawnicze
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
TWE - Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską
ustawa o ERZ - ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach 
zakładowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556, ze zm.)
ustawa o KRS - ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (t.j. Dz. 2007 r., Nr 168, poz. 1168, ze zm.)
ustawa o SE – ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowa-
niu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 
551 ze zm.)
ustawa o TKSSG - ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialo-
gu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.)
ustawa o związkach zawodowych - ustawa z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze zm.)
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Dz. U. Nr 62, poz. 551 (zm.: Dz. U. z 2005 r., Nr 183,  
poz. 1538 i Dz. U. z 2006, Nr 149, poz.1077)

USTAWA
z dnia 4 marca 2005 r.

o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych  
i spółce europejskiej

Tytuł I

Przepisy ogólne

 Art.  1.  Ustawa reguluje:
1) rejestrację i niektóre zasady organizacji europejskiego zgru-
powania interesów gospodarczych, w zakresie nieuregulowanym 
w rozporządzeniu nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie 
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (Dz. 
Urz. WE L 199 z 31.07.1985);
2) powstanie, organizację i działalność spółki europejskiej, w za-
kresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE z dnia 
8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) 
(Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001);
3) zasady zaangażowania pracowników w spółce europejskiej.

1. Podstawowym celem ustawy o europejskim zgrupowaniu intere-
sów gospodarczych i spółce europejskiej (dalej: ustawa o SE lub usta-
wa) jest wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie 
europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (dalej: rozporzą-
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dzenie 2137/85) i rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 
października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (dalej: rozpo-
rządzenie 2157/2001) oraz dyrektywy Rady (WE) 2001/86 z dnia 8 paź-
dziernika 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu 
do uczestnictwa pracowników (Dz.U. L 294 z dnia 10 listopada 2001, 
str. 22 i nast., dalej: dyrektywa 2001/86). Jednocześnie na mocy traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz. U. 
C 321 z dnia 29. 12.2006 r., str. 37 i nast., dalej: TWE) państwa człon-
kowskie WE są zobowiązane podjąć wszelkie stosowne działania w celu 
zapewnienia skutecznego stosowania tych aktów prawnych. Mając to na 
względzie omawiana ustawa dostosowuje polskie prawo wewnętrzne do 
wymienionych wspólnotowych aktów prawnych.

2. Rozporządzenie 2137/85 i rozporządzenie 2157/2001 stanowią 
przykład jednolitego prawa wspólnotowego, które w celu jego stoso-
wania nie wymaga ratyfikacji ani opublikowania w dzienniku ustaw. 
Zgodnie z art. 249 akapit 2 TWE rozporządzenie ma zasięg ogólny, wią-
że w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich. Normy rozporządzeń obowiązują i są stosowane bez-
pośrednio bez potrzeby ich inkorporowania do krajowych porządków 
prawnych. Zasadniczo nie jest nawet dopuszczalne, aby ustawodawca 
krajowy wprowadzał rozporządzenia do prawa krajowego za pomocą 
ustaw czy innych aktów normatywnych. Rozporządzenia, zachowując 
swój wspólnotowy charakter stają się z chwilą ich wejścia w życie in-
tegralną częścią krajowych porządków prawnych. Zasadę tę powtarza-
ją art. 43 rozporządzenia 2137/85 i art. 70 rozporządzenia 2157/2001 
w myśl których, przepisy tych aktów wiążą w całości i są bezpośrednio 
stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Mając powyższe 
na względzie normy zawarte w rozporządzeniach powinny być wyczer-
pujące i kompletne, tak aby nie wymagały konkretyzacji przez usta-
wodawcę krajowego. Niemniej z reguły rozporządzenia nie są pełne 
i niezbędne staje się ich uzupełnienie przez prawodawcę krajowego, tak 
aby zapewnić ich skuteczne stosowanie. Obowiązek zapewnienia przez 
państwa członkowskie Wspólnoty skuteczności aktom prawa wspólno-
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towego wynika choćby z art. 10 TWE statuującego zasadę solidarno-
ści. W tym kontekście stwierdzenie zawarte w art. 68 rozporządzenia 
2157/2001, że państwa członkowskie podejmują wszelkie działania ma-
jące na celu zagwarantowania skutecznego stosowania tego rozporzą-
dzenia, ma charakter jedynie deklaratoryjny. 

3. EZIG jest instrumentem prawnym Wspólnoty mającym umożliwiać 
efektywną współpracę transgraniczną osób fizycznych, spółek i innych 
jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2137/85 ce-
lem EZIG jest ułatwianie lub rozwój działalności gospodarczej jej człon-
ków oraz poprawa lub intensyfikacja wyników tej działalności; celem 
ugrupowania nie jest osiąganie zysków dla siebie. Działalność ugrupo-
wania odnosi się do działalności gospodarczej jego członków i nie może 
mieć bardziej znaczącego charakteru od jedynie pomocniczego dla tej 
działalności. Aby umożliwić EZIG osiągnięcie jego celu posiada ono 
na mocy art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2137/85 od dnia swojej rejestracji 
EZIG we własnym imieniu zdolność do nabywania praw i zaciągania 
zobowiązań wszelkiego rodzaju, do zawierania umów lub dokonywania 
innych czynności prawnych oraz do pozywania i bycia pozywanym.

4. SE jest instrumentem prawa wspólnotowego służącym umożliwie-
niu spółkom z różnych państw członkowskich WE łączenia się lub two-
rzenia grup kapitałowych, jak również umożliwienie spółkom i innym 
osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą i podlegają-
cym prawom różnych państw członkowskich WE tworzenia wspólnych 
spółek zależnych. Dzięki tej formie możliwe jest tworzenie i zarządza-
nie spółkami o zasięgu europejskim, bez przeszkód wynikających z róż-
nic i ograniczeń w terytorialnym zakresie stosowania krajowego prawa 
spółek. Sama SE ma formę spółki akcyjnej, jako że takie rozwiązanie 
jest najbardziej stosowne ze względu na potrzeby spółek prowadzą-
cych działalność gospodarczą w skali europejskiej z punktu widzenia 
finansowania i zarządzania. Wynika to z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 
2157/2001. Wyrażoną w tym przepisie regułę uzupełnia art. 10 tego 
aktu, który nakazuje traktować SE  w każdym państwie członkowskim 
tak, jak spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem państwa człon-
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kowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę. Wskazać moż-
na dodatkowo na regulację art. 3 przedmiotowego rozporządzenia, który 
nakazuje traktować SE jako spółkę akcyjną w odniesieniu do określo-
nych w nim przypadków tworzenia SE z udziałem innej SE.

5. Rozporządzenie 2137/85 i rozporządzenie 2157/2001 nie zawie-
rają wyczerpującego unormowania. Z uwagi na charakter materii re-
gulowanej przez te akty stosowanie ich przepisów wymaga wydania 
ustaw implementujących, które mają zapewnić sprawne funkcjonowa-
nie EZIG i SE w państwach członkowskich. Poza tym rozporządzenia te 
zawierają szereg norm upoważniających ustawodawców krajowych do 
wypełnienia luk pozostawionych przez jednolite prawo wspólnotowe, 
a także do stanowienia odstępstw od standardowych rozwiązań przewi-
dzianych w tych aktach prawnych. W powyższym zakresie art. 1 pkt 1 
i pkt 2 komentowanej ustawy wyraża ogólną zasadę, że ustawa ta będą-
ca aktem wykonawczym reguluje rejestrację i niektóre zasady organiza-
cji EZIG w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu 2137/85 oraz 
powstanie, organizację i działalność SE w zakresie nieuregulowanym 
w rozporządzeniu 2157/2001. Wynika z tego także, że normy uzupeł-
niające normy ustawy o SE mają charakter subsydiarny, co oznacza, że 
dokonując wykładni tego aktu należy w każdym przypadku poszuki-
wać rozstrzygnięcia mając na względzie założenia i cele leżące u pod-
staw powołanych rozporządzeń. Za umieszczeniem przepisów o EZIG 
i SE  w jednej ustawie implementującej przemawiają zasady techniki 
legislacyjnej. Umieszczenie w jednej ustawie wszystkich spółek regulo-
wanych przez jednolite prawo UE powinno ułatwić także zrozumienie 
i stosowanie jej przepisów w praktyce. 

6. Podkreślić należy, iż państwa członkowskie nie dysponują swo-
bodą do kreowania własnych podtypów EZIG czy SE. W szczególno-
ści na gruncie rozporządzenia 2157/2001 w ramach pozostawionej im 
tam kompetencji ustawodawczej państwa członkowskie mogą jedynie 
rywalizować o względy inwestorów i skłaniać ich do zakładania SE na 
terytorium krajowym preferując rozwiązania ułatwiające zakładanie 
i funkcjonowanie SE. Mogą kłaść także nacisk na bezpieczeństwo obro-
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tu oraz interesy krajowych akcjonariuszy albo wierzycieli SE. Czyniąc 
użytek z tej kompetencji ustawa o SE w zakresie swej regulacji preferu-
je ułatwienia działalności SE i przy jednoczesnym wprowadzeniu kilku 
rozwiązań chroniących bezpieczeństwo obrotu, a zwłaszcza akcjonariu-
szy oraz wierzycieli sektora finansowego w razie utworzenia SE przez 
połączenie, w sytuacji gdy przyszła SE ma mieć siedzibę statutową poza 
granicami RP oraz w razie przeniesienia siedziby statutowej SE za gra-
nicę (por. komentarz do art. 15-19 i art. 48-57).

7. Rozporządzenie 2157/2001 nie reguluje problematyki zaangażo-
wania pracowników w SE. Art. 1 ust. 4 tego aktu odsyła w tej mate-
rii do dyrektywy 2001/86. Przepisy tej dyrektywy stanowią niezbędne 
uzupełnienie przedmiotowego rozporządzenia i muszą być stosowane 
jednocześnie, a jej celem jest zapewnienie, by pracownicy mieli pra-
wo uczestnictwa w sprawach i decyzjach dotyczących funkcjonowania 
ich SE. Przyjęcie odrębnej regulacji dotyczącej zasad uczestnictwa pra-
cowników w SE podyktowane zostało daleko idącym zróżnicowaniem 
rozwiązań w tej materii występujących w poszczególnych państwach 
członkowskich. W związku z tym zdecydowano się na “słabszą” me-
todę regulacji, jaką jest dyrektywa, będąca instrumentem harmonizacji 
prawa państw członkowskich w odróżnieniu od rozporządzeń będących 
instrumentem unifikacji tego prawa. Zgodnie z art. 249 akapit 3 TWE 
dyrektywa wiąże państwa członkowskie tylko co do zamierzonego przez 
nią celu, pozostawiając im swobodę w określeniu środków, jakie do nie-
go mają prowadzić. W odróżnieniu od rozporządzeń normy dyrektyw 
nie mają więc co do zasady bezpośredniego zastosowania, w związku 
z czym wymagają one implementacji do porządku krajowego każdego 
z państw członkowskich WE. Niemniej państwa członkowskie dyspo-
nują, jeśli chodzi o implementację dyrektywy, znacznie szerszą swobo-
dą niż pozwala na nią rozporządzenie.  

8. Przyjęta przez prawodawcę wspólnotowego forma regulacji 
w odniesieniu do zaangażowania pracowników w SE nie zmienia 
okoliczności, że obydwa akty – rozporządzenie nr 2157/2001 i dy-
rektywa 2001/86 – regulują jedną materię jaką są zasady zakładania 
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i reżim prawny SE. Uzasadnia to celowość zamieszczenie zarów-
no przepisów wydanych w celu wykonania upoważnień i delegacji 
zawartych we wskazanym rozporządzeniu, jak i przepisów imple-
mentujących wskazaną dyrektywę w jednym akcie prawnym. Za-
gadnienia zawarte w dyrektywie należą wprawdzie co do zasady do 
prawa pracy, niemniej  zaangażowanie pracowników stanowi jedną 
ze specyficznych cech SE, wynikającą z jej ponadnarodowego, eu-
ropejskiego charakteru. Stanowi ono istotny element konstrukcyjny 
związany tylko z tą formą spółki i dlatego też odgrywa w niej znacz-
nie ważniejszą rolę niż np. udział pracowników w ERZ przedsię-
biorstw prowadzonych w innej formie prawnej. SE nie może zostać 
zarejestrowana, jeżeli nie zostaną ustalone zasady zaangażowania 
pracowników. Może do tego dojść albo w drodze zawarcia porozu-
mienia pomiędzy specjalnym zespołem negocjacyjnym i właściwymi 
organami spółek uczestniczących w założeniu SE albo w razie nieza-
warcia porozumienia znajdą zastosowanie reguły modelowe przyjęte 
przez państwa członkowskie zgodnie z załącznikami do dyrektywy 
2001/86. Włączenie tak ważnej materii jak zaangażowanie pracow-
ników do komentowanej ustawy powoduje, iż w sposób całościowy 
reguluje ona zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem 
spółek europejskich w zakresie, w jakim właściwe jest prawo kra-
jowe. Dodatkowo rozwiązanie takie ma także istotny wymiar prak-
tyczny. Reżim prawny SE tworzy skomplikowana hierarchia źródeł 
prawa określona w art. 9 rozporządzenia nr 2157/2001, składająca 
się z pięciu kolejnych elementów. Jednym z nich jest prawo państwa 
członkowskiego wydane szczególnie dla SE w wykonaniu aktów 
prawa wspólnotowego (art. 9 ust.1 lit c.) pkt i). Rozbicie tego ele-
mentu na kolejne dwie ustawy wydaje się niepotrzebnie kompliko-
wałoby jeszcze bardziej ten system. Obowiązywanie odrębnych ak-
tów prawnych niesie ze sobą ponadto ryzyko odmiennej interpretacji 
ich przepisów Jedna ustawa jest natomiast czytelniejsza i pozwala 
na całościowe ujęcie problematyki europejskiej spółki akcyjnej, np. 
jeśli chodzi o udział pracowników w organach spółki w świetle przy-
jętej regulacji systemu monistycznego. 
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 Art.  2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)   instytucja finansowa - instytucję finansową w rozumieniu art. 4 
§ 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlo-
wych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 
r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276), zwanej dalej „Kodeksem 
spółek handlowych”;
2) państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Euro-
pejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym;
3) rejestr - rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym;
4) rozporządzenie 2137/85 - rozporządzenie, o którym mowa 
w art. 1 pkt 1;
5) rozporządzenie 2157/2001 - rozporządzenie, o którym mowa 
w art. 1 pkt 2;
6) spółka europejska - europejską spółkę akcyjną określoną 
w rozporządzeniu 2157/2001;
7) spółka publiczna - spółkę w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);
8) spółka uczestnicząca - spółkę bezpośrednio uczestniczącą w za-
łożeniu spółki europejskiej;
9) właściwy organ spółki - organ zarządzający albo administrują-
cy spółki, stosownie do przepisów prawa, któremu ta spółka podle-
ga;
10) zgrupowanie - europejskie zgrupowanie interesów gospodar-
czych określone w rozporządzeniu 2137/85;
11) zarządca zgrupowania - osobę fizyczną lub prawną, prowadzą-
cą sprawy zgrupowania.

1. Komentowany przepis zawiera katalog definicji najważniejszych 
pojęć, dotyczących EZIG i SE. Należy zwrócić uwagę, że przepisy usta-
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wy implementującej prawo wspólnotowe nie mogą zawierać powtórzeń 
rozporządzeń, a także definiować pojęć prawa wspólnotowego, chociaż-
by zawierały one pojęcia niedookreślone, gdyż w świetle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości „dookreślenie” przepisów 
prawa wspólnotowego przez ustawodawcę krajowego prowadziłoby do 
naruszenia spójności i jednolitości tego prawa. Konsekwencją tego sta-
nu rzeczy jest konieczność analizy przepisów implementujących akty 
prawa unijnego w ścisłym powiązaniu z treścią konkretnego rozporzą-
dzenia czy konkretnej dyrektywy. 

2. Instytucja finansowa, o której mowa w komentowanym przepisie 
to bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych 
lub powierniczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpie-
czeń, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emery-
talny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej 
albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD).

3. Rejestr przedsiębiorców to rejestr, o którym mowa w rozdziale 2 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. 
Dz. 2007 r., Nr 168, poz. 1168, ze zm., dalej: ustawa o KRS). 

4. Spółka publiczna w świetle omawianego przepisu oznacza spółkę, 
w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-
sowymi (Dz. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). W myśl art. 5 ust. 1 – 5 powo-
łanej ustawy dematerializacja oznacza, że akcje SE spełniające określo-
ne tam wymagania (m.in. te będące przedmiotem oferty publicznej lub 
dopuszczone do rynku regulowanego) SE nie mają formy dokumentu, 
od chwili ich zarejestrowania na podstawie stosownej umowy zawartej 
z Krajowym Depozytem, której przedmiotem jest rejestracja w depozy-
cie  akcji SE. Zgodnie z art. 5 ust. 8 powołanej ustawy zawarcie umowy 
o rejestrację akcji SE z Krajowym Depozytem wymaga upoważnienia 
zawartego w uchwale walnego zgromadzenia SE. W myśl z art. 7 ust. 
1 i 2 powołanej ustawy prawa ze zdematerializowanych papierów war-
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tościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachun-
ku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem 
tego rachunku, a ponadto również przeniesienie praw ze zdemateriali-
zowanych następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na ra-
chunku papierów wartościowych. Tak więc wydanie dokumentu akcji 
SE w przypadku jej zbycia, zastępuje w obrocie „publicznym” zapis na 
rachunku papierów wartościowych.

4. W świetle art. 2 rozporządzenia 2157/2001 pojęcie spółki, o którym 
mowa w komentowanym przepisie, należy rozumieć szeroko. Zgodnie 
z powołanym przepisem rozporządzenia podmiotami, które mogą brać 
udział w tworzeniu SE są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, spółki w rozumieniu drugiego akapitu art. 48 TWE oraz 
inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego. Szerokie rozu-
mienie pojęcia spółka  jest co do zasady miarodajne również na gruncie 
ustawy o SE, gdyż ustawa krajowa nie może zawężać zakresu rozpo-
rządzenia i odnosić tego pojęcia jedynie do spółek w rozumieniu pra-
wa krajowego. Spółkami w rozumieniu komentowanego przepisu będą 
zatem również inne osoby prawa publicznego lub prywatnego niż spółki 
akcyjne. 

5. Organem zarządzającym lub organem administrującym w rozumie-
niu omawianego przepisu będzie w zależności od przyjętego w danym 
porządku prawnym systemu organów zarząd w systemie dualistycznym 
(por. komentarz do art. 23-25) lub rada administrująca w systemie mo-
nistycznym (por. komentarz do art. 27-47).

6. Podkreślenia wymaga, że polski ustawodawca opowiedział się 
w art. 2 pkt 11 ustawy za dopuszczeniem pełnienia funkcji zarządcy 
ugrupowania przez osoby prawne. Norma ta stanowi wykonanie upo-
ważnienia zawartego w art. 19 ust. 2 rozporządzenia 2137/85, na mocy 
którego państwo członkowskie może w przypadku zgrupowań wpisa-
nych do rejestrów postanowić, że osoby prawne mogą być zarządzają-
cymi zgrupowaniem.
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 Art.  3.  1.  Zgrupowanie podlega wpisowi do rejestru na za-
sadach określonych dla spółek jawnych, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej.
 2.  Spółka europejska, zwana dalej „SE”, podlega wpisowi do 
rejestru na zasadach określonych dla spółek akcyjnych, jeżeli usta-
wa nie stanowi inaczej.

1. W odniesieniu do EZIG przepis ten wypełnia delegację wynikają-
cą z art. 39 rozporządzenia 2137/85, wymagającego określenia organu 
i zasad wpisu EZIG do rejestru. Na podstawie tej normy EWIZG pod-
lega wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla 
spółek jawnych. Oznacza to, że zastosowanie znajdują właściwe w tej 
materii przepisy ustawy o KRS (por. art. 19 – 19a ustawy o KRS). EZIG 
podlega wpisowi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego (por. art. 36 pkt 2a ustawy o KRS). 

2. Podobnie przepisy ustawy o KRS znajdą zastosowanie do rejestra-
cji SE, która podlega rejestracji tak jak spółka akcyjna. Oznacza to, iż 
również SE wpisywana jest do rejestru przedsiębiorców KRS (por. art. 
36 pkt 7a ustawy o KRS). Zaznaczyć należy, iż ustawa o KRS ustala 
jednakowe zasady postępowania rejestrowego, wspólne dla wszystkich 
podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Do postępowania rejestro-
wego w zakresie nieuregulowanym ta ustawą stosuje się przepisy Księgi 
drugiej Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieproceso-
wym, a w szczególności uregulowane tam w dziale VI przepisy doty-
czące postępowania rejestrowego.

3. Wniosek o wpis składa się na urzędowych formularzach udostępnia-
nych w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Spra-
wiedliwości (por. art. 19 ust. 5 ustawy o KRS). W przypadku EZIG urzę-
dowe formularze wniosków umożliwiających ich rejestrację powinny być 
również udostępniane przez urzędy gmin (por. art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o KRS). Wzory, sposób i miejsca udostępniania urzędowych formularzy 
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. 
w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie 
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odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za 
udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów 
spółek (Dz. Nr 246, poz. 1812). W odniesieniu do EZIG wniosek składa się 
na formularzu przeznaczonym dla spółki jawnej, natomiast w odniesieniu 
do SE na formularzu przeznaczonym dla spółki akcyjnej.

4. Zarówno w przypadku EZIG jak i SE wpis do rejestru ma charak-
ter obligatoryjny i - jak wynika z art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2137/85 
oraz z art. 16 ust. 1 rozporządzenia 2157/2001 - konstytutywny. Dopie-
ro z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców zarówno EZIG jak i SE 
mogą funkcjonować w obrocie jako podmioty prawa. Z chwilą bowiem 
wpisu do rejestru EZIG uzyskuje podmiotowość prawną, a SE osobo-
wość prawną. Zauważyć warto, że również spółka jawna, do której od-
syła art. 7 ustawy (por. komentarz do tego przepisu) uzyskuje podmio-
towość prawną w myśl art. 251§ 1 k.s.h. z chwilą wpisu do rejestru, a nie 
z chwilą zawarcia umowy spółki jawnej.

5. Komentowany przepis przewiduje stosowanie do rejestracji EZIG 
i SE  zasad określonych odpowiednio dla spółki jawnej i spółki akcyj-
nej, o ile ustawa nie stanowi inaczej. W odniesieniu do EZIG szczególne 
wymogi ustanawia w tym względzie art. 9 pkt 4 i 5 ustawy, a w odnie-
sieni do SE jej art. 22.

 Art.  4.  1.  Organem właściwym w rozumieniu art. 8, 55 i �4 
rozporządzenia 2157/2001 jest sąd rejestrowy właściwy według sie-
dziby statutowej SE.
 2. Organem właściwym w rozumieniu art. 25 i 2� rozporządze-
nia 2157/2001 jest sąd rejestrowy właściwy według siedziby statutowej 
spółki akcyjnej uczestniczącej w założeniu SE przez połączenie.

1. Ustęp pierwszy komentowanego przepisu wykonuje delegację, 
a zarazem obowiązek do wskazania właściwego organu w dla wyda-
wania zaświadczeń w przypadku przeniesienia siedziby statutowej, na-
kazania lub upoważnienia akcjonariuszy do zwołania walnego zgroma-
dzenia oraz do podejmowania działań, w przypadku gdy główny zarząd 
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SE nie mieści się w tym samym państwie członkowskim co siedziba 
statutowa SE. Zgodnie z tym przepisem organem tym jest sąd właściwy 
według siedziby statutowej SE.

2. Podobnie ustęp drugi wykonuje delegację i obowiązek do wskaza-
nia organu właściwego do kontroli legalności i wydawania zaświadczeń 
w przypadku łączenia spółek w celu utworzenia SE w części dotyczącej 
każdej z łączących się spółek oraz organu właściwego dla kontroli le-
galności tego postępowania w części dotyczącej dokonania połączenia 
i skutków zawiązania SE. Zgodnie z tym przepisem w obu tych przy-
padkach organem tym jest sąd właściwy według siedziby statutowej 
spółki akcyjnej uczestniczącej w założeniu. Podkreślić, trzeba, iż w od-
niesieniu do drugiego przypadku komentowany przepis jest sprzeczny 
z rozporządzeniem 2157/2001, które w art. 26 jednoznacznie stwierdza, 
że w tej materii właściwy jest sąd, notariusz lub inny organ właściwy dla 
przyszłej siedziby SE. Wskazanie więc jako właściwego sądu innego 
niż sąd właściwy dla siedziby przyszłej SE nie jest dopuszczalne.

 Art.  5.  Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego 
przekazuje dane, które zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2137/85 albo 
art. 14 rozporządzenia 2157/2001 podlegają ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, do Urzędu Oficjalnych Publikacji 
Unii Europejskiej w terminie miesiąca od ich ogłoszenia w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym.

1. Komentowany przepis wprowadza obowiązek przekazywania 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej danych dotyczących 
EZIG i SE podlegających na podstawie regulujących je rozporządzeń 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

2. W odniesieniu do EZIG chodzi o wzmiankę, że ugrupowanie zo-
stało utworzone, lub że likwidacja ugrupowania została zakończona, 
która zawierać musi numer, datę i miejsce rejestracji oraz datę, miejsce 
i tytuł ogłoszenia. Z kolei w odniesieniu do SE chodzi dane dotyczące 
rejestracji i wykreślenia SE z rejestru, które w każdym przypadku mu-
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szą obejmować firmę SE, numer, datę i miejsce wpisu SE do rejestru, 
datę i miejsce ogłoszenia, tytuł publikatora, statutową siedzibę, rodzaj 
działalności SE oraz w przypadku przeniesienia siedziby statutowej SE 
dodatkowo wszelkie informacje dotyczące nowej rejestracji.

3. Obowiązek przekazywania powyższych danych spoczywa na Cen-
tralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Ustrój i organizację 
Centralnej Informacji reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad 
udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z ka-
talogu (Dz. U. Nr 247, poz. 1811 ze zm.). Centralna Informacja Krajo-
wego Rejestru Sądowego przekazuje wymagane dane w ciągu miesiąca 
od momentu ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 Art.  6.  W przypadku przeniesienia siedziby zgrupowania albo 
siedziby SE z innego państwa członkowskiego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, jak również z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej do innego państwa członkowskiego, stosuje się odpowied-
nio art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

1. Rozporządzenie 2137/85 w art. 13 dopuszcza możliwość przenie-
sienia siedziby EZIG w obrębie Wspólnoty. Podobnie w odniesieniu 
do statutowej siedziby SE na taką możliwość zezwala rozporządzenie 
2157/2001 w art. 8. Komentowany przepis wprowadza w przypadku 
skorzystania z takiej możliwości wymóg odpowiedniego stosowania art. 
12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. 
U. z 2000 r. Nr 76, poz. 694 ze zm). Przepis ten określa chwilę otwarcia 
i zamknięcia ksiąg rachunkowych. W jego świetle w sytuacji gdy EZIG 
lub SE z siedzibą w innym państwie członkowskim zamierza przenieść 
siedzibę do Polski, księgi rachunkowe otwiera się w ciągu 15 dni od 
zaistnienia określonych zdarzeń wymienionych w art. 12 ust. 1 powoła-
nej ustawy, do których należy m.in. dzień rozpoczęcia działalności, któ-
rym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze 
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majątkowym lub finansowym lub początek każdego następnego roku 
obrotowego. Z kolei w sytuacji odwrotnej, gdy EZIG lub SE przenosi 
siedzibę z Polski do innego państwa członkowskiego, wówczas księgi 
rachunkowe podlegają zamknięciu nie później niż w ciągu 3 miesięcy 
od dnia zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 12 ust 2 przedmioto-
wej ustawy, do których należy m.in. dzień kończący rok obrotowy lub 
dzień zakończenia działalności danej jednostki.

2. Pod pojęciem ksiąg rachunkowych rozumie się w potocznym uję-
ciu tzw. bilans otwarcia i zamknięcia, zawierający zestawienie aktywów 
i pasywów na określony dzień. W sensie formalnym ustawa o rachun-
kowości określa w art. 13 ust. 1, że księgi rachunkowe obejmują zbiory 
zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą dzien-
nik,  księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont 
księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników 
aktywów i pasywów (inwentarz). Prowadzenie, na podstawie dowodów 
księgowych, tak rozumianych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy 
zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym jest w myśl 
art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednym z elementów rachunko-
wość danej jednostki. Księgi rachunkowe prowadzi się na zasadach 
określonych w przedmiotowej ustawie.

3. Odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów art. 12 ust. 1 
i 2 ustawy o rachunkowości oznacza, iż mogą być one stosowane do 
EZIG lub SE wprost, tzn. beż żadnych modyfikacji i zmian bądź z mo-
dyfikacjami wynikającymi z potrzeby uwzględnienia specyfiki przeno-
szenia siedziby EZIG albo siedziby SE bądź wreszcie przepisy te w ogó-
le mogą nie być stosowane. 
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Tytuł II

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

 Art.  7.  W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 
2137/85 oraz w ustawie do zgrupowania stosuje się odpowiednio 
przepisy o spółce jawnej.

1. W przeciwieństwie rozporządzenia 2157/2001, które w art. 9 roz-
strzyga kolizję norm prawnych w przypadku luk w sprawach w nim nie-
uregulowanych, w rozporządzeniu 2137/85 brakuje normy określającej, 
jakie przepisy powinny być stosowane do EZIG, jeżeli brak jest normy 
w samym rozporządzeniu. Z całokształtu przepisów rozporządzenia nr 
2137/85 wynika, iż konstrukcja prawna EZIG zbliżona jest do przyjętej 
w k.s.h. konstrukcji prawnej spółki jawnej. Stąd też ustawa o SE wy-
pełniając lukę zawartą w rozporządzeniu 2137/85 wprowadza ogólną 
normę, zgodnie z którą do EZIG z siedzibą w Polsce będą miały zasto-
sowanie przepisy dotyczące spółki jawnej. 

2. Odesłanie do przepisów o spółce jawnej przepis stanowi wykona-
nie delegacji zawartej w art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2137/85 zobowią-
zującej państwa członkowskie do określenia, czy EZIG posiada osobo-
wość prawną. Na mocy mających na podstawie tego odesłania zastoso-
wania przepisów k.s.h. o spółce jawnej EZIG uzyskuje statut osobowej 
spółki handlowej. EZIG nie jest zatem na gruncie polskich przepisów 
krajowych osobą prawną, aczkolwiek posiada podmiotowość prawną. 
Ustawodawca wyposaża bowiem każdą spółkę handlową w zdolność 
prawną w zakresie prawa materialnego i procesowego. EZIG może za-
tem we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nierucho-
mości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być 
pozywane. W zakresie określonym w przedmiotowym rozporządzeniu 
prowadzi ono przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wszelkie mienie 
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wniesione jako wkład lub nabyte przez EZIG w czasie jego istnienia 
stanowi majątek EZIG, a nie wspólny majątek jego członków.
3. W świetle art. 431 k.c. EZIG jest przedsiębiorcą w rozumieniu tego 
przepisu. Nawet gdyby uznać, że działalność EZIG nie ma charakte-
ru działalności gospodarczej w rozumieniu powołanego przepisu, to ze 
względu na swe cele, istotę i strukturę bez wątpienia spełnia ona waru-
nek działalności zawodowej, którym mowa w tym przepisie. Zgodnie 
bowiem z jego treścią przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna 
i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodo-
wą. W rezultacie takiego założenia do EZIG będą miały zastosowanie 
wszelkie przepisy k.c. odnoszące się do przedsiębiorców w rozumieniu 
tego aktu.

4. Odesłanie przez komentowany przepis w sprawach nieuregulowa-
nych w rozporządzeniu 2137/85 do przepisów o spółce jawnej nie za-
wiera ograniczeń odnośnie charakteru tych przepisów. Oznacza to więc, 
że do EZIG zastosowanie będą miały nie tylko przepisy regulujące 
spółkę jawną z zakresu prawa prywatnego, w szczególności art. 22-101 
k.s.h., lecz także wszelkie przepisy dotyczące tej spółki z zakresu prawa 
publicznego. 

5. Ze względu na transgraniczny charakter i istotę EZIG omawiany 
przepis wprowadza wymóg odpowiedniego stosowania do ugrupowania 
ww. przepisów o spółce jawnej. Oznacza to, że przepisy o spółce jawnej 
mogą być stosowane do EZIG wprost, tzn. beż żadnych modyfikacji 
i zmian bądź z modyfikacjami wynikającymi z potrzeby uwzględnienia 
specyfiki EZIG bądź wreszcie przepisy te w ogóle mogą nie być stoso-
wane. 

 Art.  8.  Zgłoszeniu do rejestru podlegają dane określone w art. 
5 i � rozporządzenia 2137/85.

1. Przepis ten w wykonaniu delegacji zawartej w art. 39 rozporządze-
nia 2137/85 nakłada obowiązek zgłoszenia do rejestru danych zawar-
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tych w umowie zgrupowania, które określa art. 5 tego rozporządzenia 
oraz danych i dokumentów określonych w art. 7 tego rozporządzenia. 
W myśl art. 5 rozporządzenia 2137/85 umowa o utworzeniu zgrupowa-
nia zawiera przynajmniej nazwę zgrupowania, którą poprzedza albo po 
której następują wyrazy „europejskie zgrupowanie interesów gospodar-
czych” lub inicjały „EZIG”, o ile te wyrazy lub inicjały nie stanowią 
części nazwy, siedzibę zgrupowania, cele utworzenia zgrupowania, na-
zwę, firmę, formę prawną, stały adres lub siedzibę statutową oraz nu-
mer i miejsce rejestracji, o ile istnieje, każdego członka zgrupowania, 
czas istnienia zgrupowania, chyba że jest to czas nieokreślony. Z kolei 
w świetle art. 7 rozporządzenia 2137/85 zgłoszeniu będą podlegać na-
stępujące dane: 
a) wszelkie zmiany umowy o utworzeniu ugrupowania, łącznie ze 
wszelkimi zmianami w składzie ugrupowania;
b) wzmianka o utworzeniu lub zamknięciu jakiegokolwiek przedsię-
biorstwa ugrupowania;
c) wszelkie orzeczenia sądowe unieważniające utworzenie ugrupo-
wania lub stwierdzające jego nieważność, zgodnie z art. 15 rozporzą-
dzenia 2137/85;
d) wzmianka o wyznaczeniu zarządzającego lub zarządzających 
ugrupowaniem, ich nazwiska oraz wszelkie inne dane identyfikacyjne, 
wymagane na mocy prawa państwa członkowskiego, w którym prowa-
dzony jest rejestr, notyfikacja, że mogą oni działać samodzielnie lub że 
muszą działać wspólnie, oraz wzmianka o zakończeniu pełnienia funk-
cji przez każdego z zarządzających;
e) wzmianka o dokonanym przez członka przeniesieniu swojego 
udziału w ugrupowaniu lub jego części, zgodnie z art. 22 ust. 1 rozpo-
rządzenia 2137/85;
f) wszelkie decyzje członków nakazujące rozwiązanie ugrupowa-
nia lub rozwiązujące ugrupowanie, zgodnie z art. 31 rozporządzenia 
2137/85, lub wszelkie orzeczenia sądowe nakazujące takie rozwiązanie, 
zgodnie z art. 31 lub 32 tego aktu;
g) wzmianka o wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów ugrupo-
wania, jak określono w art. 35 rozporządzenia nr 2137/85, ich nazwiska 
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i wszelkie inne dane identyfikacyjne wymagane na mocy prawa państwa 
członkowskiego, w którym prowadzony jest rejestr, oraz o zakończeniu 
pełnienia funkcji przez likwidatora;
h) wzmianka o zakończeniu likwidacji ugrupowania, jak określono 
w art. 35 ust. 2 rozporządzenia 2137/85;
i) wszelkie wnioski o przeniesienie siedziby, jak określono w art. 14 
ust. 1 rozporządzenia 2137/85;
j) wszelkie klauzule zwalniające nowego członka ugrupowania od 
spłaty długów i innych zobowiązań powstałych przed przyjęciem tego 
członka, zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia 2137/85.

2. Komentowany przepis nie zwalnia jednakże z obowiązku dostar-
czenia innych dokumentów i danych, wymaganych w szczególności dla 
założenia spółki jawnej przez przepisy k.s.h. Wynika to wyraźnie z art. 
3 ustawy o SE, zgodnie z którym EZIG podlega wpisowi do rejestru na 
zasadach określonych dla jawnych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

 Art.  9.  1.  Zgłoszenia zgrupowania do rejestru oraz danych 
podlegających wpisowi dokonują zarządcy zgrupowania albo jego 
likwidatorzy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w umo-
wie zgrupowania.
 2.  Ustąpienie członka ze zgrupowania oraz rozwiązanie zgru-
powania w wyniku uchwały członków może zgłosić do rejestru rów-
nież każdy z jego członków.
 3.  Klauzulę wyłączającą odpowiedzialność członka, który 
przystąpił do zgrupowania, za zobowiązania zgrupowania powstałe 
przed jego przystąpieniem, może zgłosić do rejestru również przy-
stępujący członek.
 4.  Do zgłoszenia zgrupowania do rejestru dołącza się oświad-
czenia wszystkich zarządców zgrupowania, że nie zachodzą prze-
słanki, które, zgodnie z art. 1� ust. 1 rozporządzenia 2137/85, 
wykluczają sprawowanie przez nich tej funkcji. Oświadczenie to 
dołącza się również do zgłoszenia do rejestru każdego nowego za-
rządcy.
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 5. Jeżeli dokumenty lub dane podlegające złożeniu do reje-
stru są sporządzone w języku obcym, dołącza się ich uwierzytelnio-
ne tłumaczenie na język polski.

1. Komentowany przepis określa, kto posiada legitymację do skła-
dania wniosków w postępowaniu rejestrowym. Istotne jest, że w prze-
ciwieństwie do spółki jawnej prawa polskiego do prowadzenia spraw 
i reprezentacji EZIG powołuje się osoby trzecie – zarządców zgrupo-
wania (por. art. 16, 19, 20 rozporządzenia 2137/85, por. także art. 2 pkt 
11 ustawy). Dlatego też zgłoszeń dotyczących EZIG, odmiennie niż 
w przypadku spółki jawnej dokonują zarządcy, a jeżeli chodzi o etap 
likwidacji jego likwidatorzy, którymi co do zasady są również zarządcy 
(por. komentarz do art. 14), zgodnie z zasadami reprezentacji określo-
nymi w umowie zgrupowania. Przepisy art. 9 ust. 2 i 3 wprowadzają 
wyjątki od tej reguły i przyznają prawo do złożenia wniosku o wpis 
ustąpienia członka ze zgrupowania oraz rozwiązania zgrupowania 
w wyniku uchwały członków każdemu z jego członków, ponadto także 
przystępujący członek ma prawo do złożenia wniosku o wpis klauzuli 
wyłączającą jego odpowiedzialność  za zobowiązania zgrupowania po-
wstałe przed jego przystąpieniem. W interesie tych członków leży jak 
najwcześniejsze ujawnienie wymienionych informacji i ich skuteczność 
wobec osób trzecich – a nie czekanie aż zrobią to sami zarządcy. Ponad-
to na mocy samego rozporządzenia wniosek o wpis ustania członkow-
stwa oraz rozwiązania EZIG może złożyć każda zainteresowana osoba 
(art. 31 ust. 4 zdanie 2 i art. 29 zdanie 2 rozporządzenia 2137/85).

2. Zgłoszenia do rejestru wymagają oświadczenia zarządców zgru-
powania, że nie zachodzą przesłanki wykluczające ich od pełnienia tej 
funkcji w myśl art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2137/85, przy czym wymóg 
ten dotyczy także każdego nowego zarządcy. Przepis art. 19 rozporzą-
dzenia 2137/85 odsyła co do zasady do prawa krajowego i wyklucza od 
pełnienia funkcji zarządcy osoby, które na podstawie prawa mającego 
do nich zastosowanie lub prawa państwa siedziby EZIG lub na mocy 
orzeczenia sądowego lub administracyjnego nie mogą pełnić funkcji 
w organie administrującym lub zarządzającym spółki bądź nie mogą za-
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rządzać przedsiębiorstwem. Zarządcy zgrupowania z siedzibą w Polsce 
muszą zatem dołączyć oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki okre-
ślone w art. 18 k.s.h.

3. Dokumenty lub dane podlegające zgłoszeniu sporządzone w języ-
ku obcym składa się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język 
polski. Do sporządzania uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów 
sporządzanych w językach obcych na język polski uprawniona jest oso-
ba legitymująca się uprawnieniami tłumacza przysięgłego w myśl usta-
wy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 
Nr 273, poz. 2702 ze zm.).

 Art.  10.  1.  Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od 
zgrupowania ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Umowa zgrupowania może nałożyć obowiązek ogłoszenia również 
w inny sposób.
 2. Ogłoszeniu podlega również wzmianka o złożeniu w reje-
strze dokumentów i danych określonych w art. � lit. b-j rozporzą-
dzenia 2137/85.

1. Komentowany przepis stanowi wykonanie wymogu przewidziane-
go w art. 39 rozporządzenia 2137/85, który nakłada na państwa człon-
kowskie obowiązek zapewnienia ogłoszeń. Zgodnie z treścią komento-
wanego przepisu publikatorem właściwym do ogłoszeń pochodzących 
od EZIG wymaganych przez prawo jest Monitor Sądowy i Gospodar-
czy. W zakresie ogłaszanych w nich danych wymaganych przez prawo 
chodzi przede wszystkim o ogłoszenia danych przewidzianych w art. 8 
rozporządzenia 2137/85. Zgodnie z tym przepisem wskazane tam dane 
powinny zostać opublikowane w całości, z wyjątkiem danych i doku-
mentów określonych w art. 7 lit. b)-j) rozporządzenia 2137/85, w przy-
padku których, wystarczające jest opublikowanie ich w formie skróco-
nej, jeżeli ustawodawstwo krajowe dopuszcza taką formę. Z możliwości 
tej polski ustawodawca skorzystał w ustępie drugim komentowanego 
przepisu.
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2. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 
22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego 
ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamiesz-
czania obwieszczeń lub ogłoszeń. Wydawanie Monitora Sądowego Go-
spodarczego  organizuje Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowe-
go i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Ogłoszenie ma istotne znaczenie praktyczne. Zgodnie z art. 9 ust. 
1 rozporządzenia 2137/85 na dokumenty oraz dane, które muszą być 
opublikowane na podstawie niniejszego rozporządzenia, zgrupowanie 
może powołać się w stosunku do osób trzecich, zgodnie z warunkami 
ustanowionymi przez prawo krajowe mające zastosowanie na podsta-
wie art. 3 ust. 5 oraz 7 dyrektywy Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 
1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Pań-
stwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi 
TWE, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla 
ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 65 
z 14.3.1968, str. 8). Warunki te określa art. 15 ustawy o KRS. W myśl 
tego przepisu od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodar-
czym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszenia wpisów. 
Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesna-
stego dnia od ogłoszenia, podmiot wpisany do rejestru nie może powo-
ływać się na wpis wobec osób trzecich, o ile ta udowodni, że nie mogła 
wiedzieć o treści wpisu. W przypadku rozbieżności między wpisem do 
rejestru a ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, obo-
wiązuje wpis w rejestrze. Jednak osoba trzecia może powoływać się na 
treść ogłoszenia, chyba że podmiot wpisany do rejestru udowodni, że 
osoba trzecia wiedziała o treści wpisu. Oprócz tego osoba trzecia może 
powołać się na dokumenty i dane, w odniesieniu do których nie dopeł-
niono jeszcze obowiązków ogłoszenia, jeżeli niezamieszczenie ogłosze-
nia nie pozbawia ich skutków prawnych. 

3. Dodatkowo umowa zgrupowania może przewidywać również inny 
obligatoryjny sposób i ogłaszania wymaganych danych. 
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 Art.  11.  1.  Do zarządców zgrupowania stosuje się odpowied-
nio art. 201-211 i 293-300 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Osoba prawna może być zarządcą zgrupowania, jeżeli wy-
znaczy jako swojego przedstawiciela co najmniej jedną osobę fi-
zyczną, której dane podlegają ujawnieniu w rejestrze zgodnie z art. 
� lit. d rozporządzenia 2137/85. Przedstawiciel ten ponosi odpowie-
dzialność na zasadach określonych w art. 293-300 Kodeksu spółek 
handlowych. Do przedstawiciela stosuje się art. 9 ust. 4 ustawy.

1. Komentowany przepis określa zasady powoływania, funkcjono-
wania i odpowiedzialności zarządców. Kwestia ta nie jest uregulowana 
w rozporządzeniu 2137/85. Luki tej nie wypełnia też odesłanie do prze-
pisów o spółce jawnej, ponieważ w spółce tej ustanowienie organu nie 
jest dopuszczalne. Stąd też w odniesieniu do tych zagadnień następuje 
odesłanie do stosownych przepisów k.s.h o zarządzie spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością. W świetle komentowanego przepisu do za-
rządców odpowiednio mają zastosowanie art. 201-211 k.s.h. i 293 -300 
k.s.h. Status zarządców odpowiada więc statusowi członków zarządu 
sp. z o.o. zarówno w zakresie praw i obowiązków, jak też odpowie-
dzialności cywilnoprawnej. Takie uregulowanie oznacza wzmocnienie 
pozycji zarządców jako organu zgrupowania.

2. Ustawodawca skorzystał z przewidzianego w art. 19 ust 2 rozpo-
rządzenia 2137/85 upoważnienia do wprowadzenia przepisów dopusz-
czających osoby prawne do pełnienia funkcji zarządców zgrupowania. 
Rozwiązanie to jest uzasadnione ze względu na międzynarodowy cha-
rakter EZIG i może stanowić dla jego członków atrakcyjną alternatywę. 
Jednocześnie nie powstaje ryzyko braku osoby fizycznej odpowiedzial-
nej bezpośrednio za prowadzenie spraw spółki. Samo rozporządzenie 
2137/85 nakłada na osobę prawna, będącą zarządcą obowiązek wyzna-
czenia jako swojego przedstawiciela osoby fizycznej, która będzie po-
nosić odpowiedzialność, tak jakby była sama zarządcą. Obowiązek ten 
ustawa o SE uszczegóławia w ust. 2 omawianego przepisu. Przedstawi-
ciel ten podobnie jak zarządca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną 
na zasadach określonych w art. 293-300 k.s.h. 
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 Art.  12.  Poza przypadkami określonymi w art. 2� ust. 1 roz-
porządzenia 2137/85, członkostwo w zgrupowaniu ustaje z chwilą 
ogłoszenia upadłości członka. Do rozliczeń między członkami zgru-
powania a zgrupowaniem stosuje się odpowiednio art. 65 Kodeksu 
spółek handlowych.

1. Komentowane uregulowanie stanowi wykonanie delegacji zawar-
tej w art. 28 ust. 1 zdanie 2 rozporządzenia 2137/85, w myśl którego 
państwo członkowskie może, do celów likwidacji, rozwiązania, niewy-
płacalności lub zaprzestania płatności ustanowić przepisy, na których 
podstawie członek przestaje należeć do ugrupowania z chwilą określoną 
przez te przepisy. Konieczność wprowadzenia stosownej regulacji przez 
ustawodawcę powstała ze względu na okoliczność, że zgodnie z art. art. 
58 pkt 4 k.s.h. ogłoszenie upadłości wspólnika spółki jawnej powoduje 
rozwiązanie tej spółki. To ostatnie wydaje się nie odpowiadać zamysło-
wi prawodawcy europejskiego i dlatego ustawa przewiduje, że upadłość 
członka powoduje jedynie ustanie jego członkostwa, a nie rozwiązanie 
zgrupowania. Art. 12 wyłącza więc stosowanie art. 58 pkt 4 k.s.h.

2. W świetle komentowanego przepisu członek EZIG występuje 
ze zgrupowania w razie wydania przez sąd postanowienia o ogłosze-
niu upadłości. Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 
upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.), data wy-
dania postanowienia sądu jest bowiem datą upadłości. Chodzi jednak-
że wyłącznie o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku 
dłużnika (upadłość likwidacyjną). Zgodnie bowiem z art. 55 ust. 1 po-
wołanej ustawy, jeżeli na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli zawarto 
układ, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością 
zawarcia układu wraz z postanowieniem o zatwierdzeniu układu. Ko-
mentowany przepis mówi natomiast wyraźnie wyłącznie o ogłoszeniu 
upadłości, a nie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. 
Członek nie traci więc statusu członkostwa w zgrupowaniu we wszyst-
kich innych przypadkach decyzji sądu, jak np. wydania postanowienia 
o odrzuceniu względnie oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub 
postanowienia o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
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3. Zgodnie z art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2137/85 członek przestaje 
należeć do ugrupowania również na skutek śmierci lub gdy nie speł-
nia on dłużej warunków wymaganych dla członkostwa w zgrupowaniu 
ustanowionych w art. 4 ust. 1 tego aktu.

4. W razie ustąpienia członka konieczne jest dokonanie rozliczeń 
pomiędzy ustępującym członkiem a zgrupowaniem. W tym zakresie 
omawiany przepis odsyła do odpowiedniego stosowania regulacji art. 
65 k.s.h. obowiązującej w spółce jawnej.

 Art.  13.  1. Wierzyciel członka zgrupowania może wypowie-
dzieć umowę zgrupowania na zasadach określonych w art. 62 § 2 i 3 
Kodeksu spółek handlowych.
 2. Skutkiem wypowiedzenia jest ustanie członkostwa tego 
członka, którego wypowiedzenie dotyczy.

1. W myśl komentowanego przepisu dopuszczalne jest wypowiedze-
nie umowy zgrupowania przez wierzyciela członka zgrupowania. Wy-
powiedzenie takie jest jednakże możliwe przy zachowaniu warunków 
określonych w art. 62 § 2 i § 3 k.s.h. Na podstawie tych przepisów je-
żeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie 
egzekucję z ruchomości członka zgrupowania, wówczas jego wierzy-
ciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń 
służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania 
spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed koń-
cem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas 
oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowie-
dzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego. Przeciwne 
postanowienia umowy zgrupowania są nieważne.
2. Komentowana regulacja dopuszczalności wypowiedzenia umowy 
zgrupowania przez wierzyciela członka opiera się na tym samym za-
łożeniu co unormowanie zawarte w art. 12 ustawy. Sytuacja taka nie 
może w zgodzie z rozporządzeniem 2137/85 prowadzić do rozwiązania 
zgrupowania, lecz jedynie do ustania członkostwa tego członka zgrupo-
wania, którego wypowiedzenie to dotyczy. Stąd też w myśl omawianej 
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regulacji skutkiem wypowiedzenia jest wyłącznie ustanie członkostwa 
tego członka, którego wypowiedzenie dotyczy, a nie rozwiązanie zgru-
powania. Powoduje to wyłączenie stosowania art. 58 pkt 5 k.s.h., który 
przewiduje w takiej sytuacji rozwiązanie spółki jawnej. 

3. Do rozliczeń między ustępującym członkiem ugrupowania a zgru-
powaniem stosuje się na mocy art. 7 ustawy odpowiednio art. 65 k.s.h.

 Art.  14.  W braku odmiennego postanowienia umowy zgrupo-
wania lub uchwały jego członków, likwidatorami zgrupowania są 
jego zarządcy. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa 
zgrupowania stanowi inaczej.

1. Rozporządzenie 2137/85 nie reguluje kwestii, kto powinien być li-
kwidatorem zgrupowania. Nie wynika to również z odesłania zawartego 
w art. 7, ponieważ zgodnie z art. art. 70 § 1 zdanie 1 k.s.h. likwidatorami 
spółki jawnej są wszyscy wspólnicy. Wydaje się, iż charakterowi zgru-
powania, którego sprawy prowadzą zarządcy bardziej odpowiada przy-
jęta w komentowanym przepisie regulacja, zgodnie z którą to właśnie 
zarządcy są co do zasady likwidatorami zgrupowania. 

2. Odstępstwo od powyższej zasady jest dopuszczalne, jeżeli tak sta-
nowi umowa zgrupowania, która może przewidywać powierzenie funk-
cji likwidatora innej osobie niż zarządca. Inne osoby niż zarządcy mogą 
być też powołani do pełnienia funkcji likwidatorów na mocy uchwały 
członków zgrupowania.

3. Likwidatorem ugrupowania nie może być osoba, która ze wzglę-
dów wymienionych w art. 19 ust. 1 zdanie 2 rozporządzenia 2137/85, 
nie może należeć do administracyjnego lub zarządzającego organu spół-
ki, nie może zarządzać przedsiębiorstwem lub nie może działać jako 
zarządzający ugrupowaniem. Chodzi to osoby wyłączone z pełnienia 
tych funkcji na mocy prawa mającego do nich zastosowanie, na mocy 
prawa wewnętrznego państwa, w którym EZIG ma swoją siedzibę lub 
wskutek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych 
lub uznanych w jakimkolwiek państwie członkowskim.
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4. Uchwała o powołaniu innych osób na likwidatorów zgrupowania 
powinna zostać podjęta jednomyślnie, chyba że umowa zgrupowania 
będzie zawierać odmienne postanowienia.
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Tytuł III

Spółka europejska

DZIAŁ 1

 ZAŁOŻENIE SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ

 Art.  15.  W założeniu SE może uczestniczyć, poza spółkami 
wymienionymi w art. 2 ust. 1-4 rozporządzenia 2157/2001, również 
spółka, która spełnia wymagania określone w art. 2 ust. 5 rozporzą-
dzenia 2157/2001.

1. Rozporządzenie 2157/2001 zawiera zamknięty katalog sposobów 
założenia SE (połączenie w celu utworzenia SE, utworzenie holdingo-
wej SE, utworzenie zależnej (wspólnej córki) SE, przekształcenie w SE), 
regulując przesłanki, jakie muszą spełniać podmioty uczestniczące w za-
łożeniu SE oraz postępowanie w celu utworzenia SE. Rozporządzenie do-
puszcza do uczestnictwa w założeniu SE jedynie spółki i podmioty mające 
siedzibę statutową oraz główny zarząd na terytorium Wspólnoty (por. art. 
2 ust. 1 – 4 rozporządzenia). Prawodawca europejski zezwala jednak pań-
stwom członkowskim na rezygnację z wymogu, aby spółka uczestnicząca 
w założeniu SE posiadała główny zarząd na terytorium wspólnoty, jeżeli 
spełnione są warunki określone w art. 2 ust. 5 powołanego rozporządze-
nia. Ustawodawca polski w art. 15 ustawy korzysta z tego upoważnienia 
mając na uwadze, że przyczyni się to do poszerzenia kręgu podmiotów, 
które będą mogły tworzyć spółki europejskie z siedzibą w Polsce, umoż-
liwiając tym samym również inwestorom spoza UE wykorzystanie tej 
formy prawnej dla prowadzenia działalności w Polsce.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia 2157/2001 z upoważnienia 
zawartego w komentowanym przepisie może skorzystać każda spółka, 
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której główny zarząd znajduje się poza Wspólnotą, pod warunkiem że 
została ona utworzona zgodnie z prawem państwa członkowskiego, ma 
swoją statutową siedzibę w tym państwie członkowskim oraz rzeczywi-
sty i trwały związek z gospodarką jednego z państw członkowskich. 

 Art.  16.  1.  Jeżeli SE zakładana przez połączenie ma mieć sie-
dzibę statutową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałę 
o połączeniu podejmuje się w drodze jawnego i imiennego głosowa-
nia.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na każdą akcję 
przypada jeden głos.

1. SE może zostać utworzona m.in. w drodze transgranicznej fuzji 
spółek akcyjnych, z których przynajmniej dwie podlegają prawu różnych 
państw członkowskich (por. art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2157/2001). Do 
procedury połączeniowej stosuje się przepisy rozporządzenia 2157/2001 
oraz na podstawie zawartych tam odesłań odpowiednie przepisy krajo-
we. Ze względu na to, że połączenie w celu założenia SE może także 
prowadzić do zmiany sytuacji prawnej akcjonariusza krajowej spół-
ki akcyjnej w związku z wyznaczeniem statutowej siedziby przyszłej 
SE za granicą ustawodawca wprowadza istotne wymogi warunkujące 
w takiej sytuacji skuteczność uchwały o połączeniu. Mają one na celu 
ochronę akcjonariuszy rodzimych spółek akcyjnych, w tym w szczegól-
ności akcjonariuszy mniejszościowych. 

2. Zgodnie z komentowanym przepisem uchwała taka musi być za-
wsze podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania. Głoso-
wanie tajne nie może być zarządzone nawet, gdyby zażądali tego wszy-
scy akcjonariusze. Głosowanie powinni być także imienne tzn. prze-
prowadzone w taki sposób, aby możliwe było po jego przeprowadzeniu 
ustalenie, jak głosowali poszczególni akcjonariusze. Wymóg takiego 
głosowania ma pozwolić na ustalenie, którzy akcjonariusze głosowali 
przeciwko uchwale, co jest warunkiem wykupienia od nich akcji (por. 
komentarz do art. 17).
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3. W sytuacji, gdy SE, tworzona w drodze połączenia, ma mieć sie-
dzibę statutową poza granicami RP, na każdą akcję przypada jeden głos, 
niezależnie od określonego w statucie uprzywilejowania akcji możliwe-
go na podstawie art. 352 k.s.h. w zw. z art. 351 § 1 i § 2 k.s.h.

 Art.  17.  1.  Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwa-
le o połączeniu, mogą żądać wykupu swoich akcji.
 2. Akcjonariusze składają spółce pisemne żądanie wykupu 
wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania praw z akcji 
w terminie dziesięciu dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu.
 3. Akcjonariusze spółki publicznej wraz z żądaniem, o któ-
rym mowa w ust. 2, składają imienne świadectwo depozytowe wy-
stawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-
cie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

1. Rozporządzenie 2157/2001 upoważnia w art. 24 ust. 2 ustawo-
dawcę krajowego do wydania przepisów, służących zapewnieniu od-
powiedniej ochrony akcjonariuszy, którzy wyrazili sprzeciw wobec 
połączenia. Nasz ustawodawca korzysta z tego uprawnienia przyznając 
tym akcjonariuszom w komentowanym przepisie roszczenie o wykup 
ich akcji. Takie rozwiązanie jest podyktowane jest tym, że połączenie 
może prowadzić do zmiany sytuacji prawnej akcjonariusza, który nabył 
akcje spółki w zaufaniu, że jego prawa i obowiązki określać będzie pol-
skie prawo spółek. Tymczasem w przypadku fuzji zwieszcza w sytuacji, 
gdy przyszła SE ma mieć siedzibę statutową poza granicami RP, która 
to fuzja z punktu widzenia akcjonariusza odpowiada wówczas de facto 
sytuacji, jaka miałaby miejsce w wyniku przeniesienia siedziby spółki 
do innego państwa członkowskiego, zakres jego praw i obowiązków re-
gulować będzie obce prawo, gdyż problematyka ta nie jest regulowana 
w rozporządzeniu nr 2157/2001, które odsyła w tym zakresie do prawa 
krajowego państwa siedziby SE (por. art. 9 ustl 1 lit.c) rozporządzenia). 
Ponadto z wykonywaniem praw korporacyjnych w spółce z siedzibą za 
granicą łączyć się mogą w takiej sytuacji znaczne utrudnienia, wynika-
jące m.in. z konieczności uczestniczenia w walnym zgromadzeniu za 
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granicą lub dochodzenia praw przed obcymi sądami. Podkreślić należy 
jednakże, iż na gruncie omawianej regulacji ustawy o SE prawo akcjo-
nariusza do żądania wykupu jego akcji nie jest uzależnione od tego, czy 
SE ma mieć statutową siedzibę poza granicami RP, czy też w jej grani-
cach. W każdym przypadku bez wykupienia akcji uchwała o połączeniu 
nie wywołuje skutków prawnych.

2. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 24 ust. 2 rozporządzenia 
2157/2001 prawo żądania wykupu przysługuje na podstawie art. 17 ust 
1 ustawy wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy głosowali przeciwko 
uchwale. Konieczny jest jednakże nie tylko sprzeciw wyrażony wobec 
uchwały w samym akcie głosowania, lecz dodatkowo muszą oni złożyć 
pisemne żądanie wykupu wraz z dokumentem uprawniającym do wyko-
nywania praw z akcji, natomiast akcjonariusze spółki publicznej składa-
ją imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami z 
dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Żądanie wykupu powinno zostać złożone na piśmie. Żądanie to 
wraz z wymaganymi dokumentami składa się spółce w terminie dzie-
sięciu dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu. 

 Art.  18.  1.  Wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na 
rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech 
miesięcy przed podjęciem uchwały o połączeniu albo też, gdy akcje 
nie są notowane na rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez 
biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Wniosek o wyzna-
czenie biegłego składa zarząd w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały. Przepisy art. 312 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych sto-
suje się odpowiednio. Zarząd ogłasza ustaloną cenę w dzienniku 
o zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia jej ustalenia. 
Wykupu dokonuje się za pośrednictwem spółki.
 2. Wykupu akcji może dokonać także spółka. Spółka może 
nabyć w drodze wykupu akcje własne, których łączna wartość no-
minalna, wraz z akcjami własnymi nabytymi dotychczas przez nią, 
przez jej spółki lub spółdzielnie zależne, lub przez osoby działające 
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na ich rachunek, nie może przekroczyć 25 % kapitału zakładowego 
spółki. Spółka, nabywając akcje własne, wypłaca cenę wykupu ak-
cjonariuszom w terminie trzech tygodni od dnia jej ogłoszenia przez 
zarząd spółki.
 3. Do wykupu nie stosuje się ograniczeń rozporządzania ak-
cjami, wynikających ze statutu.
 4. Osoby, które zamierzają wykupić akcje, wpłacają należ-
ność równą cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) na 
rachunek bankowy spółki w terminie trzech tygodni od dnia ogło-
szenia ceny wykupu przez spółkę.
 5. Zasady przydziału akcji nabywcom określa uchwała zarzą-
du albo rady administrującej. Jeżeli wykup obejmuje więcej niż 10 
% kapitału zakładowego, a w spółce działa rada nadzorcza, wyma-
gana jest zgoda rady nadzorczej.
 6. W terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 
4, spółka wypłaca cenę wykupu akcjonariuszom, o których mowa 
w art. 17 ust. 2, oraz wydaje nabywcom dokumenty uprawniające 
do wykonywania praw z akcji, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W przypadku gdy przedmiotem wykupu są akcje dopusz-
czone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, przenie-
sienie tych akcji następuje na podstawie umowy zawartej między 
akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą dokonania 
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych na-
bywcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi.

1. Komentowany przepis ustala zasady ustalania ceny przy przymu-
sowym wykupie akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na połącze-
nie. Sposób wyznaczenia ceny zależy od tego, czy akcje są notowane na 
rynku regulowanym, czy też nie posiadają takich notowań. Pojęcie rynku 
regulowanego wyznacza ustawa wspomniana o obrocie instrumentami 
finansowymi. Zgodnie z art. 14 tej ustawy  rynkiem regulowanym jest 
działający w sposób stały system obrotu instrumentami finansowymi 
dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny 
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i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy koja-
rzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz jednako-
we warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany 
i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych 
w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie 
za spełniający te warunki, i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek 
regulowany. Tak rozumiany rynek regulowany na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej obejmuje w myśl art. 15 powołanej ustawy m.in. rynek 
giełdowy organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę oraz rynek po-
zagiełdowy organizowany przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdo-
wy na zasadach określonych przedmiotowej ustawie.

2. Jeżeli akcje są notowane na rynku regulowanym, cenę akcji ustala 
się według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed podję-
ciem uchwały o połączeniu. Cenę akcji, które nie są notowane na rynku 
regulowanym ustala biegły wyznaczony przez sąd na wniosek zarządu 
spółki, co ma zapewnić jego bezstronność. 

3. Wniosek o wyznaczenie biegłego zarząd składa w terminie 14 dni 
od dnia podjęcia uchwały. Przyjąć należy, że termin ten ma charakter 
zawity. Jego niedotrzymanie może uzasadniać odpowiedzialność człon-
ków zarządu za szkody, na jakie naraził on w związku z jego uchybie-
niem akcjonariuszy, jak i spółkę. 

4. Biegły rewident powinien sporządzić w dwóch egzemplarzach 
szczegółową opinię w przedmiocie ceny i złożyć ją sądowi rejestrowe-
mu, który jeden egzemplarz przez siebie poświadczony wydaje spółce. 
Ocena dokonana przez biegłego jest ostateczna. Zarząd ogłasza ustaloną 
cenę w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia 
jej ustalenia. Dniem ustalenia będzie data otrzymania poświadczonego 
przez sąd egzemplarza opinii w przedmiocie ceny sporządzonej przez 
biegłego. 

5. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewiden-
ta i zatwierdza rachunek jego wydatków. Jeżeli spółka nie uiściła należ-

Art 18



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

43

ności, sąd rejestrowy ściąga ją w trybie przewidzianym dla egzekucji 
opłat sądowych.

6. Wykup akcji może odbywać się za tylko pośrednictwem spółki. 
Nie oznacza to jednak, że spółka pośredniczy w sprzedaży akcji pomię-
dzy akcjonariuszem a nabywcą. Wykup odbywa się nie pomiędzy tymi 
osobami, lecz jest to w istocie utrata praw udziałowych przez dotych-
czasowego akcjonariusza i objęcie akcji przez nową osobę.

7. Ustawodawca dopuścił możliwość wykupu akcji również przez 
samą łączącą się spółka, dzięki czemu możliwe jest szybsze przeprowa-
dzenie wykupu. Podkreślić należy, iż nabycie akcji własnych w takim 
przypadku wyraźnie dopuszcza art. 20 ust. 1 lit d) Drugiej Dyrektywy nr 
77/91/WE z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, 
jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumie-
niu art. 58 akapit 2 (obecnie art. 48 akapit 2 TWE) Traktatu, w celu 
uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspól-
ników, jak i osób trzecich w zakresie spółki akcyjnej oraz utrzymania 
i zmian jej kapitału (Dz.U. L 26 z dnia 31 stycznia 1977 r., str. 1). Nie-
mniej w celu ochrony wierzycieli, komentowany przepis wprowadza 
górną granicę dla nabycia w tym przypadku własnych akcji. 

8. Wykup jest możliwy, tylko gdy wpłacono na rachunek bankowy 
spółki cenę wykupu, czyli należność równą cenie wszystkich nabywa-
nych akcji, w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia tej ceny przez 
spółkę. Bez spełnienia tego warunku uchwała o połączeniu staje się bez-
skuteczna. Upływ tego terminu bez wpłaty spowoduje więc, możliwość 
żądania przez akcjonariuszy, którzy złożyli akcje w spółce, ich wydania 
oraz żądanie zwrotu ceny wykupu przez nabywców, którzy wpłacili ja 
pod warunkiem rozwiązującym dojścia wykupu do skutku. 

9. W terminie 14 dni od dnia wpłaty cena wykupu spółka wypłaca 
cenę wykupu akcjonariuszom, którzy złożyli spółce pisemne żądanie 
wykupu wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania praw 
z akcji oraz wydaje nabywcom dokumenty uprawniające do wykony-
wania praw z akcji. Jednakże w przypadku gdy przedmiotem wykupu 
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są akcje dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, 
przeniesienie tych akcji następuje na podstawie umowy zawartej mię-
dzy akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą dokonania 
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy 
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (por. 
art. 7 ust. 2 i 4 tej ustawy).  Niedochowanie tych wymogów powoduje, 
iż wykup nie dochodzi do skutku. 

 Art.  19.  1.  Jeżeli spółka uczestnicząca w połączeniu w celu 
założenia SE, która ma mieć siedzibę statutową w innym państwie 
członkowskim, jest instytucją finansową z siedzibą statutową na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o zamiarze połączenia właści-
wy organ spółki zawiadamia właściwy organ nadzoru najpóźniej 
w dniu ogłoszenia planu połączenia.
 2. Właściwy organ nadzoru może, w terminie dwóch miesięcy 
od dnia ogłoszenia planu połączenia, w drodze decyzji administracyj-
nej, wyrazić sprzeciw wobec połączenia. Na decyzję organu nadzoru 
o sprzeciwie spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

1. Rozporządzenie nr 2157/2001 upoważnia w art. 19 prawodaw-
cę krajowego do wprowadzenia przepisu, umożliwiającego wyrażenie 
sprzeciwu, motywowanego wyłącznie interesem publicznym, wobec 
połączenia w celu utworzenia SE, przez określony organ państwowy. 

2. Korzystając z tego upoważnienia komentowany przepis nakłada 
obowiązek zgłoszenia przez właściwy organ spółki właściwemu orga-
nowi nadzoru zamiaru połączenia. Dla powstania tego obowiązku ko-
nieczne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze w dotyczy on 
tylko takiej spółki uczestniczącej w połączeniu w celu założenia SE, 
która jest instytucją finansową z siedzibą statutową na terytorium RP. Po 
drugie  przyszła SE ma mieć siedzibę statutową poza RP. Wprowadze-
nie obu tych przesłanek stanowi wyraz ochrony interesu publicznego, 
o którym mowa w rozporządzeniu nr 2157/2001. W razie kumulatyw-
nego spełnienie wskazanych warunków zgłoszenie zamiaru połączenia 
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w celu utworzenia SE powinno nastąpić najpóźniej w dniu ogłoszenia 
planu połączenia.  

3. Właściwy organ nadzoru może wyrazić sprzeciw wobec połącze-
nia. Sprzeciw jest decyzją administracyjną. Wydanie decyzji o sprze-
ciwie powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłosze-
nia planu połączenia. Na decyzję o sprzeciwie przysługuje skarga do 
sądu administracyjnego. Wnosi się ją w trybie i terminach określonych 
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o  postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Podmiotem 
uprawnionym do wniesienia skargi jest spółka, której dotyczy sprze-
ciw.

4. Instytucja finansowa, o której mowa w komentowanym przepisie 
(por. komentarz do art. 2 pkt 1) to bank, fundusz inwestycyjny, towarzy-
stwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz 
inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo 
emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę 
w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Organem nadzoru w sto-
sunku do wymienionych instytucji z siedzibą w RP jest Komisja Nadzo-
ru Finansowego sprawująca nadzór w myśl modelu skonsolidowanego 
nadzoru nad rynkiem finansowym zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 
r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1119 ze 
zm).

 Art.  20.  1.  Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym 
mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001, nie może zostać 
złożony przed upływem terminu do zaskarżenia uchwały o połącze-
niu, określonego w art. 50� § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 2.  Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa 
w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001, dołącza się:
1) dowód ogłoszenia danych zgodnie z art. 21 rozporządzenia 
2157/2001;
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2) uchwałę o połączeniu w celu założenia SE, podjętą zgodnie 
z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z art. 16 
ustawy;
3) dowód wykupu akcji akcjonariuszy spółki, którzy głosowali 
przeciwko połączeniu i zażądali wykupu zgodnie z art. 17 ustawy;
4) oświadczenie członków zarządu spółki w przedmiocie zaskar-
żenia uchwały o połączeniu;
5) uchwałę walnego zgromadzenia spółki uczestniczącej zatwier-
dzającą porozumienie o zaangażowaniu pracowników, jeżeli zgro-
madzenie zastrzegło sobie prawo zatwierdzenia zgodnie z art. 23 
ust. 2 rozporządzenia 2157/2001.
 3. Sąd rejestrowy może wydać zaświadczenie, o którym mowa 
w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001, mimo wytoczenia po-
wództwa o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały o po-
łączeniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że powództwo to jest 
oczywiście bezzasadne. W przypadku gdy po wydaniu zaświadcze-
nia sąd prawomocnym orzeczeniem stwierdzi nieważność uchwa-
ły o połączeniu albo ją uchyli, akcjonariusz, który poniósł szkodę 
w wyniku dokonania wpisów na podstawie uchwały uznanej za nie-
ważną lub uchylonej, może dochodzić jej naprawienia od SE bez 
względu na winę członków jej organów.
 4.  W przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa 
w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001, sąd rejestrowy orzeka 
postanowieniem, na które przysługuje apelacja. Do postępowania 
stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu rejestrowym usta-
wy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem po-
stępowania cywilnego”.

1. Uregulowane w rozporządzeniu 2157/2001 postępowanie po-
łączeniowe ma charakter dwuetapowy w tym znaczeniu, że pierwszy 
etap, obejmujący czynności dokonywane w łączącej się spółce, pod-
lega kontroli w zakresie legalności przez właściwy organ w państwie 
jej siedziby, który po przeprowadzeniu kontroli wystawia odpowiednie 
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zaświadczenie. Stanowi ono ostateczne i nieodwołalne potwierdzenie 
legalności postępowania oraz podstawę do jego kontynuacji w państwie 
członkowskim, w którym SE ma mieć siedzibę statutową. Rozporządze-
nie 2157/2001 nakłada w art. 25 ust. 2 na państwa członkowskie obo-
wiązek wyznaczenia organu uprawnionego do przeprowadzenia kontro-
li i wystawienia takiego zaświadczenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy 
organem właściwym w tej materii jest sąd rejestrowy właściwy według 
siedziby statutowej spółki akcyjnej uczestniczącej w założeniu SE przez 
połączenie (por. komentarz do art. 4). 

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, nie może zostać złożony przed 
upływem terminu do zaskarżenia uchwały o połączeniu. Termin ten 
w myśl art. 509 § 2 k.s.h., do którego odsyła komentowany przepis, 
wynosi miesiąc i biegnie od dnia od dnia powzięcia stosownej uchwały. 
Dopiero bowiem po upływie tego terminu możliwe jest stwierdzenie, 
czy i na jakiej podstawie uchwała ta została zaskarżona. Samo jednak-
że zaskarżenie uchwały nie stanowi bezwzględnej przesłanki negatyw-
nej dla złożenia wniosku i wystawienia zaświadczenia. Sąd rejestrowy 
może wydać przedmiotowe zaświadczenie, jeżeli zostanie uprawdopo-
dobnione, że zaskarżenie uchwały w drodze powództwa z art. 422 k.s.h. 
lub w drodze powództwa z art. 452 k.s.h. jest oczywiście bezzasadne. 
Ocena, czy przesłanka ta jest spełniona należy do sądu rejestrowego. 
Rozwiązanie to ma istotny walor praktyczny, gdyż zapobiega negatyw-
nym skutkom tzw. szantażu korporacyjnego, polegającego na bezpod-
stawnym zaskarżaniu uchwał w ważnych dla spółki sprawach w celu 
uzyskania osobistych korzyści. Jednakże ustawodawca uwzględnia 
w komentowanym przepisie również uzasadnione interesy skarżących 
w przypadku, gdy po wystawieniu zaświadczenia postępowanie toczące 
się przed sądem procesowym w przedmiocie powództwa o uchylenie lub 
stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu, doprowadziło, wbrew 
ocenie dokonanej przez sąd rejestrowy do jej uchylenia lub stwierdze-
nia jej nieważności. Z uwagi na nieodwołalny charakter zaświadczenia 
ustawa przyznaje w takim przypadku akcjonariuszowi, który poniósł 
szkodę w wyniku dokonania wpisów na podstawie uchwały uchylonej 
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lub uznanej za nieważną, roszczenie odszkodowawcze wobec SE, które 
nie wymaga udowodnienia winy. 

3. Do wniosku o wydanie zaświadczenia obligatoryjnie dołącza się 
katalog dokumentów określonych w komentowanym przepisie. Brak, 
któregokolwiek z wymaganych dokumentów stanowi przesłankę odrzu-
cenia wniosku.

4. W celu zapobieżenia wątpliwościom, jakie mogłyby powstać 
w praktyce co do charakteru postępowania mającego na celu wydanie 
zaświadczenia ustawa przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów 
art. 6941 – 6948 k.p.c. o postępowaniu rejestrowym, stanowiąc jednocze-
śnie, że sąd rejestrowy orzeka w przedmiocie wydania zaświadczenia 
postanowieniem, na które przysługuje apelacja.

 Art.  21.  1.  W przypadku przekształcenia spółki akcyjnej 
w SE stosuje się odpowiednio przepisy art. 552-55�, art. 55� § 2 pkt 
1-3, art. 560, 561, art. 563 pkt 1-2 i 4-6 oraz art. 567-570 i 578-580 
Kodeksu spółek handlowych.
 2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
w razie przekształcenia SE w spółkę akcyjną podlegającą prawu 
polskiemu zgodnie z art. 6� rozporządzenia 2157/2001.

1. Jednym ze sposobów utworzenia SE jest przekształcenie się w nią 
spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu. Zawarta w art. 
37 rozporządzenia 2157/2001 regulacja postępowania przekształcenio-
wego zawiera jednak szereg luk prawnych, dla których usunięcia należy 
odwołać się, na podstawie art. 15 tego aktu, do polskiego prawa. W celu 
usunięcia mogących pojawić się w praktyce wątpliwości, jakie przepisy 
prawa polskiego powinny znaleźć tu subsydiarne zastosowanie, w wy-
konaniu zawartej tam delegacji komentowany przepis określa katalog 
przepisów k.s.h. regulujących przekształcenia, które mają odpowiednie 
zastosowanie w przedmiotowym zakresie. Celowo zrezygnowano przy 
tym z odesłania do art. 564-566 k.s.h., które m.in. wymagają od akcjo-
nariuszy spółki przekształcanej oświadczenia o uczestnictwie w spółce 
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przekształconej oraz przyznają akcjonariuszom niezgadzającym się na 
uczestnictwo w przekształcanej spółce prawo żądania wypłaty kwoty 
odpowiadającej wartości ich akcji. Takie rozwiązanie uzasadnia oko-
liczność, że przekształcenie polskiej spółki akcyjnej w SE nie pociąga 
za sobą tak daleko idących zmian w pozycji prawnej akcjonariusza, jak 
to ma miejsce np. w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spół-
kę z o.o. Prawa i obowiązki korporacyjne akcjonariuszy SE z siedzibą 
w Polsce regulować będą polskie przepisy, w tym k.s.h., znajdujące za-
stosowanie na podstawie odesłania z art. 9 ust. 1 lit c) ii) rozporządzenia 
2157/2001. 

2. Przepisy k.s.h., do których odsyła omawiany przepis będą mia-
ły odpowiednie zastosowanie również w razie przekształcenia się SE 
w spółkę akcyjną prawa polskiego zgodnie z art. 66 rozporządzenia 
2157/2001. Zaznaczyć przy tym trzeba, iż rozporządzenie 2157/2001 nie 
wyłącza możliwości przekształcenia się SE w inne formy spółek prawa 
krajowego. Art. 66 rozporządzenia 2157/2001 nie reguluje przekształce-
nia SE spółkę krajową w sposób wyczerpujący. Stąd też spełniona jest 
przesłanka zastosowania art. 9 lit. c) tego aktu. W tym kontekście trzeba 
wskazać, iż zawarte w art. 9 lit. c) pkt ii) generalne odesłanie do prawa 
krajowego przemawia właśnie za otwartym, a nie wyczerpującym cha-
rakterem regulacji i wydaje się przybierać nawet postać domniemania 
w tym zakresie. W rezultacie stwierdzić należy, iż SE może przekształ-
cić się w inne formy spółek krajowych niż spółka akcyjna względnie 
uczestniczyć w innych wariantach przekształceń prawa krajowego (np. 
łączenie, podział), o ile prawo krajowe właściwe na podstawie art. 9 ust. 
1 lit. c) pkt ii) rozporządzenia 2157/2001 dopuszcza takie formy prze-
kształceń w odniesieniu do spółki akcyjnej. W konsekwencji powyższe-
go założenia SE może uczestniczyć we wszelkich innych formach prze-
kształceń przewidzianych w przepisach k.s.h. Zasadniczo uznać należy 
przy tym możliwość bezpośredniego przekształcenia SE w inne formy 
niż spółka akcyjna, bez konieczności wcześniejszego przekształcenia 
SE w spółkę akcyjną. Stanowisko przeciwne biorąc pod uwagę koszty 
i zaangażowanie czasowe nie znajduje żadnego praktycznego uzasad-
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nienia. Należy mieć jednak na względzie cele przewidzianych w art. 66 
rozporządzenia 2157/2001 ograniczeń. Stąd też  w każdym przypadku 
przekształcenia należy w drodze analogii dochować procedur i termi-
nów przewidziane w art. 66 rozporządzenia 2157/2001. 

 Art.  22.  1.  Do zgłoszenia SE w celu jej wpisu do rejestru dołą-
cza się:
1) niezależnie od sposobu założenia - porozumienie o zaangażowa-
niu pracowników, zawarte stosownie do przepisów tytułu IV ustawy, 
albo uchwałę specjalnego zespołu negocjacyjnego o niepodejmowa-
niu negocjacji albo o ich zakończeniu, podjętą zgodnie z art. 81 ust. 
1 ustawy; dokumenty te nie są wymagane, jeżeli zgłoszenie SE na-
stępuje po upływie okresu, o którym mowa odpowiednio w art. 77 
ust. 1 albo 2;
2) w przypadku założenia SE przez połączenie:
a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 
2157/2001, wystawione dla każdej z uczestniczących spółek przez 
właściwy organ państwa, którego prawu podlega każda uczestni-
cząca spółka,
b) plan połączenia zatwierdzony przez uchwałę walnego zgroma-
dzenia każdej ze spółek uczestniczących;
3) w przypadku założenia holdingowej SE:
a) dokumenty pozwalające na stwierdzenie, że są spełnione wyma-
gania określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001,
b) plan utworzenia SE oraz opinie biegłego lub biegłych, sporządzo-
ne zgodnie z art. 32 rozporządzenia 2157/2001,
c) uchwałę walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników 
każdej ze spółek uczestniczących o zatwierdzeniu planu utworzenia 
SE,
d) oświadczenia właściwych organów spółek uczestniczących stwier-
dzające, że w terminie określonym w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 
2157/2001 został wniesiony minimalny procent akcji lub udziałów 
tych spółek, określony w planie założenia SE,
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e) oświadczenie właściwych organów spółek uczestniczących stwier-
dzające, że przeciwko uchwale o zatwierdzeniu planu utworzenia 
SE nie wytoczono powództwa o jej uchylenie lub stwierdzenie jej 
nieważności,
f) uchwałę walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników 
spółki uczestniczącej, zatwierdzającą porozumienie o zaangażowa-
niu pracowników, jeżeli zgromadzenie zastrzegło sobie prawo za-
twierdzenia zgodnie z art. 32 ust. 6 rozporządzenia 2157/2001;
4) w przypadku założenia zależnej SE - dokumenty pozwalające 
na stwierdzenie, że są spełnione wymagania określone w art. 2 ust. 3 
rozporządzenia 2157/2001;
5) w przypadku założenia SE przez przekształcenie spółki akcyj-
nej podlegającej prawu polskiemu:
a) dokumenty pozwalające na stwierdzenie, że są spełnione wyma-
gania określone w art. 2 ust. 4 rozporządzenia 2157/2001,
b) plan przekształcenia i sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 
3� ust. 4 rozporządzenia 2157/2001,
c) opinię biegłych sporządzoną zgodnie z art. 3� ust. 6 rozporządze-
nia 2157/2001,
d) uchwałę o przekształceniu podjętą zgodnie z art. 3� ust. 7 rozpo-
rządzenia 2157/2001.
 2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzone 
w języku obcym, dołącza się również ich uwierzytelnione tłumacze-
nie na język polski.

1. Mając na względzie cel polegający na ułatwieniu i przyspiesze-
niu postępowania zmierzającego do rejestracji SE z siedzibą statutową 
w Polsce, omawiany przepis precyzuje, w odniesieniu do każdego ze 
sposobów utworzenia SE, katalog dokumentów, jakie należy przedłożyć 
sądowi rejestrowemu. W razie gdy dokumenty te sporządzone są w ję-
zyku obcym do zgłoszenia dołącza się tłumaczenie sporządzone przez 
tłumacza przysięgłego zgodnie z wymogami wymienionej wyżej usta-
wy o zawodzie tłumacza przysięgłego. 
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2. Przepis ten nie zwalnia jednakże z obowiązku dostarczenia innych 
dokumentów i danych, wymaganych dla założenia spółki akcyjnej przez 
przepisy k.s.h. Wynika to wyraźnie z art. 3 ustawy, zgodnie z którym SE 
podlega wpisowi do rejestru na zasadach określonych dla spółek akcyj-
nych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

3. Zgłoszenie SE celem wpisu do rejestru następuje na urzędowym 
formularzu przewidzianym dla spółek akcyjnych, którego wzór usta-
lił Minister Sprawiedliwości w wydanym na podstawie art. 19 ust. 6 
ustawy o KRS wskazanym wyżej rozporządzeniu w sprawie określenia 
wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Reje-
stru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. 

DZIAŁ 2

ORGANY SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ

Rozdział 1
System dualistyczny

 Art.  23.  Jeżeli w statucie SE przyjęto system dualistyczny, 
zgodnie z art. 3� rozporządzenia 2157/2001, stosuje się przepisy 
tego rozporządzenia oraz niniejszego rozdziału.

1. Rozporządzenie 2157/2001 stanowi w art. 38, że akcjonariusze 
SE mogą zadecydować w statucie, czy SE posiadać będzie jeden organ 
zarządzająco-nadzorczy (model monistyczny), czy też posiadać będzie 
odrębne organy zarządzające i nadzorcze (model dualistyczny). W tym 
stanie rzeczy państwa członkowskie, których przepisy o spółkach akcyj-
nych przewidują tylko jeden z tych modeli zarządzania i nadzoru muszą 
wypełnić tę lukę konstrukcyjną w ustawach implementujących przepi-
sy rozporządzenia 2157/2001. Z uwagi na to, że przepisy k.s.h. o spół-
ce akcyjnej oparte są na modelu dualistycznym, ustawa o SE reguluje 
szczegółowo model monistyczny. 
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2. W świetle komentowanego przepisu w zw. z art. 9 lit. c) rozporzą-
dzenia 2157/2001 zagadnienia z zakresu kompetencji i funkcjonowania 
organów SE zarządzanej według modelu dualistycznego regulowane są 
przepisami rozporządzenia 2157/2001 oraz specjalnie poświęconymi 
tej materii przepisami ustawy o SE, a w zakresie nie uregulowanym 
w przedmiotowym rozporządzeniu i w ustawie o spółkach europejskich 
– pozostałymi przepisami prawa polskiego, w tym przede wszystkim 
k.s.h.  Dotyczyć to będzie np. podejmowania przez radę nadzorczą 
uchwał w trybie określonym w art. 388 § 2 – 4 k.s.h. lub zasad ustalania 
wynagrodzeń dla członków zarządu zgonie z art. 378 k.s.h.

3. Kształt przepisów dotyczących systemu dualistycznego zawartych 
w ustawie, do których odsyła komentowany przepis, jest wyrazem zało-
żenia ustawodawcy polskiego, że regulacja systemu dualistycznego ma 
na celu przede wszystkim dostosowanie modelu przyjętego w rozporzą-
dzeniu 2157/2001 do rozwiązań przyjętych w k.s.h., które zakorzeniły 
się już i sprawdziły w polskiej kulturze prawnej. Jednocześnie jest on 
oparty na założeniu, iż tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione założy-
cielom SE należy przyznać swobodę kształtowania postanowień statutu 
tak, aby mogli go dostosować do specyficznych potrzeb ponadnarodo-
wej SE, przyjmując rozwiązania odmienne od mających zastosowanie 
na gruncie k.s.h. Przepisy ustawy mają więc charakter przepisów szcze-
gólnych w stosunku od stosownych uregulowań k.s.h.

 Art.  24.  1.  Niezależnie od kompetencji przysługujących w tym 
zakresie radzie nadzorczej, członek zarządu może być odwołany lub 
zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.
 2. Statut SE może przewidywać, że członkowie zarządu są po-
woływani lub odwoływani przez walne zgromadzenie.

Przepis ten dotyczy powoływania i odwoływania członków zarządu. 
Ustawodawca korzystając z delegacji zawartej w art. 39 ust. 2 zdanie 2 
rozporządzenia 2157/2001 wprowadza tu wyjątek od zasady, że są oni 
zasadniczo powoływani i odwoływani przez organ nadzorczy. Po pierw-
sze przyznaje walnemu zgromadzeniu bezwzględne prawo odwołania 
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członka zarządu lub zawieszenia go w czynnościach. Po drugie przy-
znaje twórcom statutu SE możliwość określenia, że członków zarządu 
będzie powoływać lub odwoływać walne zgromadzenie, tak jak przewi-
duje to art. 368 § 4 zd. 1 k.s.h. Regulacja ta ma niezwykle doniosły wa-
lor praktyczny, gdyż przyznanie walnemu zgromadzeniu kompetencji 
do odwołania osób prowadzących sprawy spółki stanowi bardzo istot-
ny mechanizm akcjonariuszy pozwalający im w ten sposób wykonanie 
interesów ekonomicznych właścicieli spółki. Mają oni bowiem w ten 
sposób możliwość decydowania o obsadzie organu zarządzającego.

 Art.  25.  Członek rady nadzorczej delegowany do czasowe-
go wykonywania czynności członka zarządu, który został odwoła-
ny, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować 
swoich funkcji w radzie nadzorczej, może wykonywać te czynności 
przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 

Komentowany przepis korzystając z upoważnienia zwartego w art. 39 
ust. 3 rozporządzenia 2157/2001 wzorem art. 383 § 1 k.s.h. przewiduje 
czasowe ograniczenie pełnienia przez członków rady nadzorczej czyn-
ności członka zarządu, który z wymienionych powodów nie może wy-
konywać swoich funkcji. Także w SE sytuacja taka jest niepożądana.

 Art.  26.  1.  Rada nadzorcza SE składa się co najmniej z trzech 
członków, a jeżeli SE jest spółką publiczną - co najmniej z pięciu 
członków.
 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, każdy członek rady nad-
zorczej może żądać od członków zarządu i pracowników SE przed-
stawienia radzie nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu doku-
mentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

Przepis ten określający minimalną liczbę członków rady nadzorczej sta-
nowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 3 rozporządzenia 
2157/2001 i jest wzorowany na art. 385 § 1 k.s.h. Określenie minimalnej 
liczby członków rady nadzorczej powinno zapewnić kolegialność funkcjo-
nowania tego organu i przez to należyte wykonywanie jego zadań, mając 
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w szczególności na uwadze okoliczność, że SE w założeniu jest spółką mię-
dzynarodową. Jednocześnie ustawodawca wprowadził regulację uspraw-
niającę procedurę uzyskiwania informacji potrzebnych do wykonywania 
nadzoru, przewidując, że dostarczenia odpowiednich informacji lub doku-
mentów może żądać z mocy ustawy już każdy członek rady nadzorczej. Po-
zwoli to przyspieszyć obieg informacji pomiędzy organami spółki i uatrak-
cyjni model dualistyczny. K.s.h. nie zawiera podobnej regulacji. Zaznaczyć 
przy tym należy, iż omawiane uprawnienie nie stanowi indywidualnego 
prawa do informacji członków rady, ponieważ informacje lub dokumentu 
muszą zostać przedstawione całej radzie na jej najbliższym posiedzeniu. 
Statut może wyłączyć to uprawnienie.  

Rozdział 2
System monistyczny

 Art.  27.  Jeżeli w statucie SE przyjęto system monistyczny, 
zgodnie z art. 3� rozporządzenia 2157/2001, stosuje się przepisy 
tego rozporządzenia oraz niniejszego rozdziału. W takim przypad-
ku w SE ustanawia się radę administrującą.

1. Komentowany przepis wskazuje przepisy mające zastosowanie 
w sytuacji gdy, w statucie SE przyjęto system monistyczny zgodnie 
z art. 38 rozporządzenia 2157/2001 odsyłając w tej materii do przepi-
sów tego rozporządzenia oraz do specjalnie przyjętych w tym względzie 
przepisów ustawy. 

2. W odniesieniu do przepisów ustawy o SE zawierających regulację 
monistycznego ładu korporacyjnego, do których odsyła komentowa-
ny przepis, należy zauważyć, że ich wprowadzenie jest nie tyle jedy-
nie wykonaniem upoważnienia przyznanego ustawodawcy krajowemu 
w art. 43 ust. 4 rozporządzenia 2157/2001 do stworzenia regulacji mo-
nistycznego systemu zarządzania i nadzoru, co wykonaniem wynika-
jącego z przedmiotowego rozporządzenia obowiązku w tym zakresie. 
Trzeba mieć bowiem na uwadze, że powołany art. 38 tego rozporządze-
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nia, stwarzając promotorom SE możliwość decydowania w jej statucie 
o przyjętym systemie zarządzania i nadzoru (tj. w modelu dualistycznym 
albo monistycznym), ma charakter nadrzędny wobec prawa krajowego, 
wobec czego, uznać należy, że art. 38 obejmuje, co prawda niewyrażo-
ną w rozporządzeniu 2157/2001 expressis verbis, delegację zawierającą 
obowiązek dla ustawodawcy krajowego w zakresie wydania przepisów 
regulujących, niewystępujący dotychczas w danym krajowym prawie 
spółek, system monistyczny, tak aby możliwe było skuteczne stosowa-
nie tego systemu wynikającego wprost z rozporządzenia 2157/2001.

3. Zawarta w ustawie regulacja systemu monistycznego oparta jest 
na gruntownych badaniach prawno-porównawczych (w szczególności 
francuskiego oraz szwajcarskiego) stanowi novum na gruncie polskie-
go prawa spółek, w szczególności w zakresie tradycji terminologicznej. 
W ogólnym ujęciu regulację tę, w odróżnieniu od systemu dualistycz-
nego, charakteryzują następujące cechy. Po pierwsze ma miejsce zastą-
pienie zarządu i rady nadzorczej przez jeden organ, zwany radą admini-
strującą. Po drugie następuje kumulacja kompetencji zarządczych oraz 
nadzorczych z funkcjonalnym jedynie ich rozdziałem oraz możliwością 
delegacji kompetencji do prowadzenia spraw SE dyrektorowi (dyrek-
torom) wykonawczemu, nie będącemu członkiem rady administrującej 
SE. Praktycznie doniosła jest ponadto dopuszczalność łączenia funkcji 
członka rady administrującej i dyrektora wykonawczego oraz, względ-
nie obowiązujący zakaz jednoczesnego pełnienia funkcji przewodni-
czącego rady administrującej i generalnego dyrektora wykonawczego. 
Wreszcie istotna jest także możliwość wydawania dyrektorom wyko-
nawczym przez radę administrującą wiążących poleceń dotyczących 
prowadzenia spraw SE.

4. Należy zauważyć, iż zawarte w ustawie regulacja systemu mo-
nistycznego wzorowana i oparta jest w znacznej mierze na przepisach 
k.s.h. o zarządzie i radzie nadzorczej, aby -w założeniach ustawodaw-
cy krajowego - uniknąć strukturalnej niespójności między k.s.h – za-
sadniczym aktem na polu spółek handlowych a przedmiotową ustawą 
implementującą rozporządzenie 2157/2001. Należy mieć bowiem na 
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względzie, że SE stanowi podtyp spółki akcyjnej funkcjonującej w pań-
stwie, w którym znajduje się jej statutowa siedziba.  Przypomnieć nale-
ży (por. komentarz do art. 1), że zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 
2157/2001 spółka może zostać zawiązana w obrębie terytorium Wspól-
noty w formie europejskiej spółki akcyjnej (por. także motyw 13 tego 
aktu). W myśl art. 3 ust. 1  SE uznawana jest za spółkę akcyjną, która 
podlega prawu państwa członkowskiego, w którym ma ona swoją sta-
tutową siedzibę. Zgodnie z kolei z art. 10 rozporządzenia 2157/2001 
z zastrzeżeniem zawartych w nim regulacji SE traktuje się w każdym 
państwie członkowskim tak, jak spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie 
z prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową 
siedzibę.  Niemniej należy podkreślić, że przepisy ustawy o SE zawie-
rają wyczerpujące unormowanie modelu monistycznego.

 Art.  28.  1.  Rada administrująca prowadzi sprawy SE i repre-
zentuje SE oraz sprawuje stały nadzór nad jej działalnością.
 2. Do kompetencji rady administrującej należą także wszyst-
kie sprawy niezastrzeżone przez ustawy lub statut dla walnego zgro-
madzenia.

Komentowany przepis poza przyznaniem radzie administrującej będącej 
jednolitym organem zarządzająco-nadzorczym, kompetencji do prowa-
dzenia spraw i reprezentowania SE oraz stałego nadzoru nad jej działal-
nością wzorem obowiązującej również na gruncie k.s.h. w odniesieniu 
do zarządu spółki akcyjnej, jednakże nie wyrażonej tam expressis verbis 
(por. art. 368 § 1 k.s.h.), wprowadza zasadę domniemania kompetencji 
rady administrującej we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przez 
ustawy lub statut dla walnego zgromadzenia. Wyraźna regulacja tej za-
sady charakteryzuje ustawodawstwa korporacyjne państw, w których 
występuje system monistyczny, w szczególności  szwajcarskie i fran-
cuskie.

 Art.  29.  1.  Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do rady 
administrującej SE i jej członków stosuje się odpowiednio przepi-
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sy Kodeksu spółek handlowych oraz odrębnych ustaw o zarządzie 
i radzie nadzorczej oraz ich członkach. W razie wątpliwości, czy 
do rady administrującej lub jej członków należy stosować przepisy 
o zarządzie czy o radzie nadzorczej, stosuje się przepisy o zarządzie 
i jego członkach.
 2. Nie stosuje się przepisów art. 37�, 381-384, art. 385 § 1-2, 
art. 386-38�, art. 38� § 1 i 4 oraz art. 389-391 Kodeksu spółek han-
dlowych.

Komentowany przepis odsyła w zakresie nie unormowanym w ustawie 
do odpowiedniego stosowania do rady administrującej i jej członków 
przepisów k.s.h. oraz innych ustaw o zarządzie i radzie nadzorczej 
oraz ich członkach jednakże z zastrzeżeniem pierwszeństwa stosowa-
nia przepisów o zarządzie i jego członkach w przypadku ewentualnych 
wątpliwości. Chodzi o zarząd i radę nadzorczą spółki akcyjnej. Należy 
jednakże zauważyć, iż przepisy k.s.h. dotyczące rady nadzorczej spółki 
akcyjnej będą miały ograniczone zastosowanie, gdyż omawiany przepis 
w zasadzie wyłącza ich stosowanie z wyjątkiem przepisów dotyczących 
wyboru rady administrującej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 
głosowania pisemnego oraz zasad wynagradzania członków rady. Pod-
kreślić należy, iż z uwagi na bezpośrednią moc wiążącą rozporządzenia 
2157/2001 oraz związany z tym zakazem powtarzania jego przepisów 
w prawie państwa członkowskiego, odpada konieczność wprowadzania 
w szczególności regulacji dotyczących powoływania członków rady ad-
ministrującej, ich kadencji oraz, częściowo, zasad podejmowania przez 
nią uchwał unormowanych w rozporządzeniu 2157/2001 (por. art. 43 
ust. 3, art. 46 oraz art. 50 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2157/2001). Z drugiej 
strony odesłanie zawarte w omawianym przepisie do odpowiedniego 
stosowania przepisów k.s.h. i odrębnych ustaw wyłączyło konieczność 
wprowadzania wyczerpujących regulacji dotyczących odwoływania 
członków rady administrującej, czy też zakresu i sposobu reprezento-
wania przez nich SE.
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 Art.  30.  1.  Rada administrująca może powierzyć prowadze-
nie spraw SE dyrektorowi wykonawczemu albo dyrektorom wyko-
nawczym (delegacja kompetencji), chyba że ustawa lub statut sta-
nowi inaczej. Rada administrująca może w każdym czasie zmienić 
albo cofnąć delegację kompetencji, o której mowa w zdaniu poprze-
dzającym.
 2. Delegacja kompetencji, jej zmiana albo cofnięcie wymaga 
uchwały rady administrującej.

1. Komentowany przepis wprowadza możliwość delegowania kompetencji 
rady administrującej w zakresie prowadzenia spraw SE na rzecz dyrekto-
rów wykonawczych. Przepis ten zawiera definicję legalną terminu „dele-
gacja kompetencji”, który oznacza „powierzenie prowadzenia spraw SE 
dyrektorowi wykonawczemu albo dyrektorom wykonawczym”. Należy 
jednakże podkreślić, iż „delegacja kompetencji” na rzecz dyrektora (dyrek-
torów) wykonawczego dotyczyć może wyłącznie prowadzenia spraw SE, 
a nie nadzoru i kontroli lub reprezentacji SE. Niemniej należy jednocześnie 
zaznaczyć, iż przedmiotowa delegacja kompetencji na rzecz dyrektora (dy-
rektorów) wykonawczego nie uszczupla kompetencji rady administrującej 
w zakresie prowadzenia spraw SE. Delegacja kompetencji dotyczy bowiem 
jedynie powierzenie wykonywania kompetencji w zakresie prowadzenia 
spraw SE, a nie definitywnego powierzenia (przekazania) kompetencji 
w tym zakresie dyrektorom wykonawczym.  

2. Komentowany przepis dopuszcza jednocześnie możliwości statuto-
wego wyłączenia delegacji kompetencji na rzecz dyrektorów wykonaw-
czych, a także możliwość każdoczesnej zmiany albo cofnięcia delegacji 
w drodze podjęcia uchwały przez radę administrującą. Ponadto wyłą-
czenie delegacji możliwe jest w drodze ustawy. Zasadnicze znaczenie 
ma w tym zakresie przepis art. 31 ustawy zawierający niewyczerpujący 
katalog koniecznych i wyłącznych kompetencji rady administrującej. 
Kompetencje rady w tym przedmiocie nie podlegają delegacji na rzecz 
dyrektorów wykonawczych.
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 Art.  31.  1.  Do wyłącznych kompetencji rady administrującej 
w zakresie prowadzenia spraw SE należy podejmowanie uchwał 
w sprawach:
1) powoływania i odwoływania dyrektorów wykonawczych;
2) ustalania wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych;
3) ustalania rocznych i wieloletnich planów biznesowych;
4) wyrażania zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na po-
czet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
5) przyjęcia sprawozdania z działalności SE i sprawozdania fi-
nansowego za dany rok obrotowy, w celu przedstawienia ich zwy-
czajnemu walnemu zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia;
6) oznaczania ceny emisyjnej nowych akcji w przypadku upo-
ważnienia, o którym mowa w art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek 
handlowych;
7) dokonywania czynności zastrzeżonych w art. 433 § 5 zdanie 
drugie i trzecie Kodeksu spółek handlowych dla zarządu i rady nad-
zorczej;
8) dokonywania czynności określonych w art. 43� § 3 i 4 Kodeksu 
spółek handlowych;
9) dokonywania czynności zastrzeżonych w art. 444-44� Kodeksu 
spółek handlowych dla zarządu i rady nadzorczej;
10) zawierania przez SE, będącą spółką zależną, umowy kredytu, 
pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarzą-
du, rady administrującej, dyrektorem wykonawczym, prokurentem 
albo likwidatorem spółki dominującej;
11) innych zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji 
rady administrującej.
 2. Do kompetencji rady administrującej należy także:
1) podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakła-
dowego lub umorzenia akcji własnych w przypadkach, w których 
na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego właściwe walne 
zgromadzenie;
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2) podejmowanie uchwał w sprawie zwoływania walnego zgro-
madzenia oraz udzielanie i odwoływanie prokury, chyba że ustawa 
lub statut stanowi inaczej.

1. Ustęp pierwszy komentowanego przepisu zawiera katalog wyłącz-
nych kompetencji rady administrującej w zakresie prowadzenia spraw 
SE. Przez prowadzenie spraw SE należy rozumieć podejmowanie 
wszystkich czynności przez radę administrującą, które nie są  oświad-
czeniami woli SE wobec osób trzecich. Kompetencje określone w pkt 1-
10 mają przy tym charakter kompetencji koniecznych, gdyż w każdym 
przypadku przysługują one radzie administrującej i nie ma możliwości 
ich wyłączenia lub zmiany na mocy statutu. Katalog, o którym mowa, 
ma jednocześnie charakter niewyczerpujący, gdyż w myśl pkt 11 poza 
koniecznymi przypadkami wymienionymi w poprzedzających punktach 
inne kompetencje mogą zostać zastrzeżone do wyłącznej właściwości 
rady administrującej na podstawie statutu. Chodzi tu jednakże wyłącz-
nie o takie inne kompetencje, które nie są zastrzeżone na mocy ustawy 
do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia. 

2. W myśl ustępu drugiego omawianego przepisu kompetencje do 
obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia akcji własnych przy-
sługują radzie administrującej jedynie wówczas, gdy na podstawie 
odrębnych przepisów nie są zastrzeżone wyłącznie dla walnego zgro-
madzenia. Chodzić tu będzie np. o przepisy art. 444 – 4471 k.s.h. doty-
czące kapitału docelowego.  Uchwały w tym przedmiocie może więc 
podejmować także rada administrująca. Ponadto również podejmowa-
nie uchwał w sprawie zwołania walnego zgromadzenia oraz udzielanie 
i odwoływanie prokury należy do kompetencji rady administrującej, 
w przypadku gdy ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

3. Kompetencje objęte treścią omawianego przepisu nie podlegają 
delegacji na rzecz dyrektorów wykonawczych (por. komentarz do art. 
30), ani też przekazaniu komitetom rady administrującej (por. komen-
tarz do art. 32).
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 Art.  32.  1.  Rada administrująca wykonuje swoje kompeten-
cje kolegialnie, chyba że statut stanowi inaczej.
 2. Rada administrująca może badać wszystkie dokumenty 
SE, żądać od dyrektora lub dyrektorów wykonawczych oraz pra-
cowników sprawozdań lub wyjaśnień oraz dokonywać rewizji ma-
jątku SE. Przedstawienia radzie administrującej na jej najbliższym 
posiedzeniu dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień może żądać 
również każdy członek rady administrującej.
 3. Jeżeli statut tak stanowi, z zastrzeżeniem art. 31, rada ad-
ministrująca może przekazać określone kompetencje komitetowi 
albo komitetom składającym się co najmniej z dwóch jej członków. 
W komitecie sprawującym nadzór nad działalnością SE nie może 
uczestniczyć członek rady administrującej będący dyrektorem wy-
konawczym.
 4. Komitety rady administrującej określa statut lub regu-
lamin rady administrującej. Nie dotyczy to komitetów, w których 
skład wchodzą dyrektorzy wykonawczy niebędący członkami rady 
administrującej. Do zadań tych komitetów należy wyłącznie przy-
gotowywanie lub wykonywanie uchwał rady administrującej.

1. Omawiany przepis wzorem k.s.h. wprowadza zasadę, iż rada admi-
nistrująca wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie, czyli w for-
mie uchwał. Poszczególny członek rady administrującej może wykony-
wać osobiście czynności rady, tylko jeżeli upoważnia go do tego statut. 
Podkreślić należy, iż w sytuacji, gdy statut zawiera stosowne upoważ-
nienie członek wykonuje nie swoje własne osobiste uprawnienia, lecz 
uprawnienia rady jako organu kolegialnego. 

2. Rada administrująca może badać wszystkie dokumenty SE, żądać 
od dyrektora lub dyrektorów wykonawczych oraz pracowników spra-
wozdań lub wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku SE. Działa ona 
tu co do zasady kolegialnie, chyba że statut upoważnia do wykonywania 
tych czynności poszczególnych członków rady. Na mocy omawianego 
przepisu r każdy członek rady może żądać przedstawienia radzie ad-
ministrującej na jej najbliższym posiedzeniu dokumentów, sprawozdań 
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lub wyjaśnień. Niemniej w razie skorzystania z owej możliwości, wyja-
śnienia których żąda dany członek powinny zostać złożone radzie, a nie 
danemu członkowi.

3. Przez pracowników należy rozumieć zarówno osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, które 
tworzą stosunek zbliżony do stosunku pracy. 

4. Komentowany przepis stwarza możliwość wykonywania kompe-
tencji rady administrującej przez samych członków rady w wyłonionych 
z jej grona komitetach. Rozwiązanie „komitetowe” inspirowane jest 
przez prawo amerykańskie i ma na celu usprawnienie sposobu działania 
rady. „Przekazanie kompetencji” na rzecz komitetów dotyczyć może 
jednakże jedynie określonych kompetencji. Nie jest więc dopuszczal-
ne ogólne przekazanie kompetencji rady administrującej. Ponadto nie 
jest dopuszczalne przekazanie komitetom kompetencji objętych treścią 
art. 31 ustawy. Niemniej w tych granicach przedmiotem „przekazania” 
mogą być również kompetencje wykraczająca poza zakres prowadzenia 
spraw SE, a w szczególności kompetencje w zakresie nadzoru i kontroli. 
Jednocześnie w odróżnieniu od „delegacji kompetencji” na rzecz dyrek-
torów wykonawczych, ich przekazanie komitetom uszczupla odpowied-
nio kompetencje rady administrującej.

5. W skład komitetów wchodzą co do zasady członkowie rady admi-
nistrującej w liczbie co najmniej dwóch. Są to więc w istocie komitety 
rady administrującej. Ponadto w skład komitetów mogą wchodzić tak-
że osoby niebędące członkami rady administrującej, o ile pełnią funk-
cję dyrektorów wykonawczych. Podkreślić należy, iż dopuszczając, co 
do zasady, możliwość łączenia funkcji członka rady administrującej 
i dyrektora wykonawczego, komentowany przepis ogranicza tę zasadę 
wprowadzając zakaz łączenia obu tych funkcji w przypadku uczestni-
czenia w komitecie sprawującym nadzór nad działalnością SE. Człon-
kiem takiego komitetu może być bowiem wyłącznie członek rady admi-
nistrującej nie będący dyrektorem wykonawczym. 
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6. Określenie liczby komitetów, ich skład i oraz przekazanie kompe-
tencji powinno nastąpić w statucie lub regulaminie rady administrującej. 
Jednakże w sytuacji dopuszczenia do udziału w komitetach również dy-
rektorów wykonawczych nie będących członkami rady administrującej 
ustawodawca wyraźnie zawęził kompetencje tego rodzaju komitetów 
wyłącznie do przygotowywania lub wykonywania uchwał rady admi-
nistrującej, wyłączając tym samym możliwość powierzania im innych 
spraw. 

 Art.  33.  1.  Rada administrująca składa się co najmniej 
z trzech, a w spółce publicznej co najmniej z pięciu członków.
 2. Członkowie rady administrującej są odwoływani przez 
walne zgromadzenie, chyba że statut stanowi inaczej.

1. Statut nie może przewidywać rady administrującej składającej się 
z mniejszej liczby członków. Jeżeli w statucie brak byłoby zapisu co do 
liczby członków rady administrującej, należy uznać, że rada musi się 
składać z odpowiednio trzech i pięciu członków. Ustawa nie wprowadza 
natomiast żadnego ograniczenia co do maksymalnej liczby członków 
rady administrującej. 

2. Do rady administrującej może być powołana osoba fizyczna mają-
ca pełną zdolność do czynności prawnych. (art. 18 k.s.h. w zw. z art. 29 
ust. 1 ustawy o SE). Nie musi to być akcjonariusz. Możliwy jest wybór 
rady administrującej grupami (por. komentarz do art. 29).
3. Członkowie rady administrującej są co do zasady zawsze odwoły-
wani przez walne zgromadzenie, niezależnie od tego kto ich powołał. 
Właściwość walnego zgromadzenia w tej materii nie ma jednakże cha-
rakteru absolutnego. Wyłączenie kompetencji walnego zgromadzenia 
do odwoływania członków rady nadzorczej jest bowiem możliwe na 
podstawie statutu.  

 Art.  34.  1.  Członek rady administrującej lub dyrektor wyko-
nawczy może żądać zwołania posiedzenia rady administrującej, po-
dając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady admi-
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nistrującej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia 
otrzymania żądania.
 2. Jeżeli przewodniczący rady administrującej nie zwoła po-
siedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodziel-
nie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za sprawy finanso-
we SE lub przewodniczący rady administrującej, w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 1, zwołuje posiedzenie rady administrującej w ra-
zie zajścia okoliczności, o których mowa w art. 39� Kodeksu spółek 
handlowych.

1. Komentowany przepis reguluje sposób zwoływania posiedzeń 
rady administrującej. W jego świetle uznać należy, iż posiedzenia rady 
zwołuje co do zasady przewodniczący rady. Niemniej statut lub nawet 
regulamin rady administrującej może upoważniać do zwoływania jej 
posiedzeń także inne osoby, w szczególności akcjonariuszy SE. Prze-
wodniczący rady administrującej zwołuje posiedzenia z własnej inicja-
tywy lub wykonuje w tym względzie uchwały rady bądź uwzględnia 
wniosek o zwołanie rady. Nie ma przeszkód, aby zwołanie rady, odbyło 
się na wniosek innych osób niż wymienione w komentowanym prze-
pisie. W razie gdy z wnioskiem o zwołanie posiedzenia rady wystąpi 
osoba inna niż członek rady administrującej lub dyrektor wykonawczy, 
przewodniczący ocenia zasadność wniosku i ma swobodę w podjęciu 
decyzji o zwołaniu posiedzenia rady administrującej. Jeżeli natomiast 
z wnioskiem o zwołanie posiedzenia rady administrującej występuje 
członek rady administrującej lub dyrektor wykonawczy, przewodniczą-
cy zgodnie z komentowanym przepisem ma obowiązek uwzględnić taki 
wniosek. 

2. Do złożenia wniosku o zwołanie rady administrującej upoważnio-
ny jest każdy z jej członków lub dyrektor wykonawczy lub poszczególni 
dyrektorzy wykonawczy, jeżeli powołano ich kilku. Wniosek może być 
też złożony wspólnie przez kilku członków rady lub kliku dyrektorów. 
Zarówno wniosek członka rady administrującej jak i dyrektora wyko-
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nawczego musi zawierać proponowany porządek obrad rady. Wniosek 
bez oznaczenia porządku obrad nie wiąże przewodniczącego rady. 

3. Nieuwzględnienie wniosku członka rady administrującej lub dy-
rektora wykonawczego i niezwołanie  posiedzenia przez przewodniczą-
cego rady jej posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 
żądania daje im prawo do samodzielnego zwołania tego posiedzenia. 
Chodzi tu przy tym o termin, w którym powinno zostać wyznaczone 
posiedzenie rady administrującej, a nie o termin na rozpatrzenie wnio-
sku o jego zwołanie. Zwołując posiedzenie wnioskodawca musi ozna-
czyć w zaproszeniu skierowany, do członków rady administrującej datę, 
miejsce i proponowany porządek obrad. Przez datę należy rozumieć po-
danie nie tylko dokładnego dnia, ale również godziny posiedzenia.

4. W sytuacji gdy bilans sporządzony przez radę administrującą wy-
każe stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych 
oraz jedną trzecią kapitału zakładowego przewodniczący rady admi-
nistrującej ma obowiązek zwołania posiedzenia rady administrującej. 
Obowiązek ten spoczywa również na dyrektorze wykonawczym odpo-
wiedzialnym za sprawy finansowe SE. Posiedzenie rady powinno zostać 
zwołane w terminie dwóch tygodni do dnia sporządzenia bilansu.

 Art.  35.  1.  Rada administrująca podejmuje uchwały, jeżeli 
wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posie-
dzeniu.
 2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 38� § 2 
i 3 Kodeksu spółek handlowych nie dotyczy wyborów przewodni-
czącego i wiceprzewodniczącego rady administrującej oraz powoła-
nia i odwołania dyrektora wykonawczego.

1. Podstawowym przejawem działania rady administrującej jako organu 
kolegialnego jest podejmowanie przez nią uchwał. Komentowany przepis 
ustala zasady podejmowania uchwał przez radę administrującą. W tym 
względzie formułuje on podstawowy warunek, którego spełnienie umożli-
wia radzie podejmowanie uchwał, a mianowicie prawidłowe zawiadomie-
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nie wszystkich członków rady o jej posiedzeniu. Jest to zarazem wymóg 
wystarczający dla zdolności rady do podejmowania uchwał, w związku 
z czym prawidłowo powiadomiony członek rady nie musi być obecny na 
jej posiedzeniu. Wymogu tego nie może złagodzić ani zaostrzyć statut. 
Przez prawidłowe zawiadomienie należy rozumieć takie zawiadomienie, 
które stwarza pewność, że każdy członek rady otrzymał informację co naj-
mniej o miejscu, dacie i porządku obrad, a tym samym o celu posiedzenia. 
Brak tych danych uniemożliwia bowiem członkowi rady podjęcie decyzji 
o udziale w posiedzeniu lub wręcz uniemożliwia sam udział. Informacje te 
muszą zostać dostarczone członkowi rady z takim wyprzedzeniem, które 
umożliwia mu wzięcie udziału w posiedzeniu. 

2. Członkowie rady administrującej mogą uczestniczyć w podejmo-
waniu uchwał przez radę na posiedzeniu w drodze oddania głosu na 
piśmie za pośrednictwem innego członka rady administrującej, jeżeli 
statut SE dopuszcza taką możliwość. Oddanie głosu w tej postaci nie 
może jednakże dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 
posiedzeniu rady administrującej. Pisemny głos może być oddany tylko 
za pośrednictwem innego członka rady obecnego na posiedzeniu, a nie 
w inny sposób. Nie wystarczy więc wysłanie głosu pod adres SE.

3. W statucie SE możliwe jest również ustalenie, iż uchwały  rady 
administrującej mogą być podejmowane bez odbywania posiedzeń rady. 
Taki tryb może mieć dwie formy. Pierwsza polega na podejmowaniu 
uchwał pisemnie, druga zaś na podejmowaniu uchwał przy wykorzy-
staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wa-
runkiem ważności uchwały podjętej w takim trybie jest w każdym przy-
padku to, aby wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści 
uchwały. 

4. Wskazane specjalne tryby podejmowania uchwał nie mogą doty-
czyć wszystkich uchwał. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie jest 
dopuszczalne w przypadku wyborów przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego rady administrującej oraz powołania i odwołania dyrek-
tora wykonawczego.
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 Art.  36.  1.  Organizację i sposób wykonywania czynności rady 
administrującej określa jej regulamin.
 2. Regulamin rady administrującej uchwala walne zgroma-
dzenie, chyba że statut stanowi inaczej.

Z komentowanego przepisu wynika, iż niezbędne jest posiadanie przez 
radę administrującą regulaminu. Regulamin ten powinien normować or-
ganizację i sposób wykonywania czynności przez radę administrującą. 
Chodzić tu będzie o postanowienia dotyczące takich kwestii jak utwo-
rzenie stanowiska wiceprzewodniczącego rady, sekretarza rady, czy 
tworzenia innych stanowisk, ich wyboru, obowiązków organizacyjnych 
rady, zwoływania posiedzeń rady, w tym wskazanie osób uprawnionych 
do zwoływania rady, prowadzenia obrad, sposobu głosowania, czy spo-
sobu protokołowania posiedzeń rady. Wskazane jest wyczerpujące unor-
mowanie kwestii organizacji i sposobu wykonywania czynności przez 
radę, aczkolwiek bez nadmiernego komplikowania zasad jej działania. 
Regulamin organizacyjny rady nadzorczej nie może przy tym naruszać 
przepisów ustawy ani postanowień statutu w omawianym zakresie. 
Uchwalenie regulaminu rady administrującej należy do obowiązków 
walnego zgromadzenia. Statut SE może jednakże upoważnić radę admi-
nistrująca do samodzielnego uchwalenia własnego regulaminu. 

 Art.  37.  1.  Wobec SE członkowie rady administrującej pod-
legają ograniczeniom ustanowionym w niniejszym dziale, statucie, 
regulaminie rady administrującej oraz uchwałach walnego zgroma-
dzenia.
 2. Walne zgromadzenie nie może wydawać radzie administru-
jącej wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw SE.

1. Ograniczenia członków rady administrującej w prowadzeniu spraw 
SE, sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością i reprezentowa-
nia SE mogą wynikać z przepisów ustawy o SE dotyczących systemu 
monistycznego, statutu i regulaminu oraz uchwał walnego zgromadze-
nia. Ograniczenia statutowe, wynikające z regulaminu rady admini-
strującej oraz uchwał walnego zgromadzenia  nie mogą być sprzeczne  
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z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współży-
cia społecznego (por. art. 58 § 1 i 2 k.c.).

2. Komentowany przepis przewiduje zakaz wydawania radzie admi-
nistrującej przez walne zgromadzenie wiążących poleceń dotyczących 
prowadzenia spraw spółki. Mając na uwadze, że rada administrująca 
podlega uchwałom walnego zgromadzenia, mogłaby powstać wątpli-
wość, czy w ramach walne zgromadzenie nie może wydawać radzie 
poleceń dotyczących prowadzenia spraw SE. W ten sposób następowa-
łoby zacieranie kompetencji pomiędzy radą a walnym zgromadzeniem. 
Omawiana regulacja zabezpiecza radę przed ingerencją walnego zgro-
madzenia w kompetencje zastrzeżone tylko dla rady. Nie wyłącza on 
jednak uprawnienia walnego zgromadzenia do formułowania pod adre-
sem rady postulatów dotyczących prowadzenia spraw spółki. Tego ro-
dzaju uchwały walnego zgromadzenia ustawa pozostawia jednak ocenie 
rady administrującej. Nie mają one bowiem w świetle przedmiotowego 
przepisu charakteru wiążącego. Rada administrująca nie musi się do 
nich stosować, ponosi za to jednakże odpowiedzialność przede wszyst-
kim organizacyjną.  

 Art.  38.  W umowie między SE a członkiem rady administru-
jącej, jak również w sporze z nim, SE reprezentuje pełnomocnik 
powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

1. Przepis ten wzorowany jest na art. 379 k.s.h. Mając to na względzie 
należy przyjąć, że podobnie jak na gruncie art. 379 k.s.h. przez umowę 
w rozumieniu komentowanego przepisu należy rozumieć wszelkie sto-
sunki prawne łączące spółkę i członka rady administrującej bez względu 
na źródło ich powstania. Chodzi więc nie tylko o stosunki umowne, 
ale również o takie, które powstały z bezpodstawnego wzbogacenia lub 
czynów niedozwolonych. Omawiany przepis nie wprowadza przy tym 
żadnego ograniczenia dla umów i sporów, w których członek rady ad-
ministrującej występować ma po obu stronach. Brak więc podstaw do 
ograniczania jego stosowania tylko do umów związanych ze sprawowa-
ną funkcją członka rady administrującej. Członek rady administrującej 
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nie może więc reprezentować SE w umowie sprzedaży czy najmu lub też 
innej umowie, w której jest on również drugą stroną. Pogląd przeciwny 
sprowadzałby w istocie zakaz reprezentowania spółki przez członków 
rady administrującej tylko do umów o pracę lub innych umów określa-
jących obowiązki członka rady administrującej związane z pełnieniem 
przez niego funkcji w radzie administrującej, co niweczyłoby ratio legis 
tego przepisu, którym jest wyłączenie członków rady administrującej 
z reprezentowania SE we wszystkich czynności i sporów, w których 
jedną ze stron jest członek rady administrującej a drugą SE. 

2. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba wskazana uchwałą 
walnego zgromadzenia. Możliwe jest jednakże powołanie wielu peł-
nomocników w odniesieniu do wielu poszczególnych spraw Nie ma 
przy tym przeszkód, aby walne zgromadzenie ustanowiło dla określonej 
sprawy dwóch lub nawet więcej pełnomocników, zobowiązując ich do 
wspólnego składania oświadczeń woli za spółkę. W rozumieniu oma-
wianego przepisu za pełnomocnika należy uznać również prokurenta. 

3. Czynność dokonana z pominięciem zakazu wyrażonego w komen-
towanym przepisie jest nieważna. Przepis ten ma charakter bezwzględ-
nie wiążący i jest ustawowym wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 28 
ustawy powierzającego reprezentację SE członkom rady administrują-
cej. 

 Art.  39.  Członek rady administrującej nie może bez zgody 
walnego zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi 
ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu zarządzającego 
lub nadzorującego jej działalność, lub jako dyrektor wykonawczy 
spółki kapitałowej, ani uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie 
prawnej jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego 
jej działalność. Dotyczy to także udziału w konkurencyjnej spółce 
kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka rady ad-
ministrującej co najmniej 10 % udziałów albo akcji lub prawa do 
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powołania co najmniej jednego członka zarządu albo rady admini-
strującej w takiej spółce.

1. Przepis ten nakłada na członków rady administrującej zakaz konku-
rencji. Zakaz ten obejmuje zajmowanie się interesami konkurencyjnymi 
jak też uczestnictwo w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika 
spółki cywilnej, spółki osobowej oraz w charakterze członka organu za-
rządzającego lub nadzorującego jej działalność, lub w charakterze dy-
rektora wykonawczego spółki kapitałowej, oraz uczestnictwo w innej 
konkurencyjnej osobie prawnej w charakterze członka organu zarzą-
dzającego lub nadzorującego jej działalność oraz wreszcie posiadanie 
udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania 
w niej przez członka rady administrującej co najmniej 10 % udziałów 
albo akcji lub prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu 
albo rady administrującej w takiej spółce. 

2. Członek rady administrującej powinien przede wszystkim zajmo-
wać się interesami SE. Zasadniczo jednakże dopuszczalne jest zajmo-
wanie się przez członków rady administrującej także inną działalno-
ścią, w tym prowadzenie działalności na własny rachunek, czy udział 
w innych spółkach osobowych lub kapitałowych lub innych osobach 
prawnych. Ze względu na możliwość naruszenia interesu spółki zakaza-
ne jest tylko zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz udział, 
w określonym charakterze, w spółce konkurencyjnej lub konkurencyj-
nej osobie prawnej. 

3. W świetle komentowanego przepisu zajmowanie się interesami 
konkurencyjnymi oznacza zasadniczo uczestniczenie w działalności 
gospodarczej w inny sposób niż przez udział w spółce lub innej osobie 
prawnej. W każdym przypadku to uczestniczenie musi charakteryzo-
wać się tym, że członek rady administrującej ma na tę działalność jakiś 
wpływ. Będzie to więc prowadzenie działalności na własny lub cudzy 
rachunek, ale także doradztwo dla prowadzącego działalność. Działal-
ność ta musi być ponadto taka sama lub podobna do działalności pro-
wadzonej przez SE, w której radzie administrującej zasiada dana osoba. 
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Podkreślić należy przy tym, iż nie jest konieczne, aby członek rady ad-
ministrującej podejmował tę działalność z zamiarem osiągnięcia zysku.

4. Krąg podmiotów, w których zabronione jest uczestniczenie człon-
kowi rady administrującej jest stosunkowo szeroki. Przede wszystkim 
zakazane jest, aby członek rady administrującej był wspólnikiem kon-
kurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej. Zakazane jest więc 
bycie wspólnikiem w osobowych spółkach handlowych w tym także 
w charakterze komandytariusza w spółce komandytowej lub akcjonariu-
sza w spółce komandytowo akcyjnej. Zakazane jest także bycie człon-
kiem organu zarządzającego lub nadzorującego lub jako dyrektor wyko-
nawczy w konkurencyjnych spółkach osobowych lub członkiem organu 
zarządzającego lub nadzorującego w innych osobach prawnych. Nie jest 
natomiast zakazane uczestniczenie w zgromadzeniu wspólników spółki 
z o.o. czy też w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej lub SE, gdyż 
jest to uprawnienie każdego udziałowca i akcjonariusza, a ustawodawca 
jednoznacznie wskazuje w omawianym przepisie, ze dotyczy on tylko 
członków organów zarządzających lub nadzorczych spółki oraz funkcji 
dyrektora wykonawczego. Należy jednakże w podkreślić, że zakazane 
jest również bycie wspólnikiem w konkurencyjnej spółce kapitałowej, 
jeżeli wiąże się to z posiadaniem co najmniej 10% udziałów lub akcji 
lub prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu albo rady 
administrującej w takiej spółce. We wszystkich wymienionych przypad-
kach chodzi o spółki albo inne osoby prawne konkurencyjne wobec SE, 
czyli takie których działalność jest taka sama lub podobna do przed-
miotu działalność SE, w której radzie administrującej dana osoba jest 
członkiem. 

5. Zakaz wprowadzony w komentowanym przepisie nie ma charakte-
ru absolutnego. Uchylenie tego zakazu należy do kompetencji walnego 
zgromadzenia. Zezwolenie powinno być udzielone wyraźnie. Nie moż-
na go domniemywać i powinno być ze względów dowodowych udziela-
ne na piśmie. 
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6. Naruszenie zakazu konkurencji określonego w art. 39 ustawy powo-
duje odpowiedzialność organizacyjną w postaci możliwości odwołania  
oraz odszkodowawczą, do której należy stosować zasady ogólne doty-
czące tej odpowiedzialności. Naruszenie zakazu konkurencji może też 
uzasadniać odpowiedzialność karną (por. art. 585 k.s.h.w zw. z art. 29 
ust. 1  ustawy). 

 Art.  40.  1.  Rada administrująca może powołać jednego albo 
większą liczbę dyrektorów wykonawczych. Do dyrektorów wyko-
nawczych stosuje się art. 1� Kodeksu spółek handlowych.
 2. Liczbę dyrektorów wykonawczych i ich kompetencje okre-
śla uchwała rady administrującej, chyba że statut stanowi inaczej.
 3. Dyrektorem wykonawczym może być członek rady admini-
strującej lub osoba spoza jej składu; jednakże rada administrująca 
powinna co najmniej w połowie składać się z członków niebędących 
dyrektorami wykonawczymi. Statut może przewidywać surowsze 
wymagania w tym zakresie.
 4. Jeżeli powołano dwóch lub więcej dyrektorów wykonaw-
czych, regulamin, o którym mowa w art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze, 
może przyznać jednemu z nich określone uprawnienia w zakresie 
kierowania pracami dyrektorów wykonawczych (generalny dyrek-
tor wykonawczy), a także przewidywać, że w razie równości głosów 
o wyniku głosowania decyduje jego głos.
 5. Generalny dyrektor wykonawczy nie może być przewod-
niczącym rady administrującej, chyba że statut stanowi inaczej. 
Ograniczenie to stosuje się również w przypadku, gdy w SE jest tyl-
ko jeden dyrektor wykonawczy.

1. Ustawa wprowadza do polskiego prawa spółek nową kategorię 
funkcjonariusza spółki (właściwego wyłącznie dla SE, w której statu-
cie przyjęto system monistyczny), zwanego dyrektorem wykonawczym. 
Zważywszy na precyzyjne rozgraniczenie w prawie polskim pojęć „or-
gan” i „członek organu” osoby prawnej należy podkreślić, że w przeci-
wieństwie do członków rady administrującej, którzy są członkami orga-
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nu a kolegialnie tworzą ten organ, w ustawie zrealizowano założenie, że 
dyrektorzy wykonawczy nie są członkami organu osoby prawnej ani też 
kolegialnie nie tworzą takiego organu. Nie można ich jednocześnie za-
liczyć do kategorii pełnomocników SE. Należy ich uznać za swoistych 
przedstawicieli spółki w ramach monistycznego systemu ładu korpora-
cyjnego (ang. officers, franc. directeurs generaux, niem. Geschaftsfuh-
render Direktoren), co nakazuje przyznać im pozycję prawną odrębną 
od pozycji członka organu osoby prawnej oraz jej pełnomocnika. Jedno-
cześnie w odróżnieniu od regulacji rady administrującej, której zakres 
w ustawie ograniczono z uwagi na treść rozporządzenia o SE oraz ode-
słanie zawarte w art. 29 ustawy, unormowanie dotyczące dyrektorów 
wykonawczych ma charakter pełny i autonomiczny, co wiąże się z bra-
kiem regulacji w tym zakresie zarówno w rozporządzeniu 2157/2001, 
jak i w przepisach k.s.h. 

2. W świetle komentowanego przepisu powołanie dyrektorów wyko-
nawczych ma charakter fakultatywny. Możliwe jest przy tym powoła-
nie jednego dyrektora wykonawczego albo większej ich liczby. Liczbę 
i kompetencje dyrektorów wykonawczych powinna określać każdora-
zowo uchwała rady administrującej, jeżeli  statut nie stanowi inaczej. 
Dyrektorów można powoływać spośród członków rady administrującej, 
jak też osoby spoza składu rady administrującej. W każdym jednak-
że przypadku funkcji dyrektorów nie może pełnić więcej niż połowa 
członków rady administrującej, przy czym statut może w tym względzie 
wprowadzić surowsze wymagania. 

3. W razie powołania kilku dyrektorów wykonawczych uchwalony 
przez radę administrującą regulamin określający organizację i sposób 
wykonywania czynności przez dyrektorów wykonawczych może przy-
znać jednemu z nich tzw. generalnemu dyrektorowi wykonawczemu sta-
tus primus inter pares  przyznając mu określone uprawnienia w zakresie 
kierowania pracami dyrektorów wykonawczych oraz przewidując, że 
w razie równości o wyniku głosowania decyduje jego głos. Generalny 
dyrektor wykonawczy jest wyłączony z możliwości pełnienia funkcji 
przewodniczącego rady administrującej, jeżeli uprawnienie takie nie 

Art 40



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

75

zostało mu przyznane w statucie. To samo dotyczy sytuacji, gdy został 
powołany jeden dyrektor wykonawczy. 

 Art.  41.  1.  Dyrektor wykonawczy może być w każdym czasie 
odwołany przez radę administrującą. Nie pozbawia go to roszczeń 
ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego będącego podsta-
wą pełnienia funkcji dyrektora wykonawczego.
 2. Odwołanie z rady administrującej członka będącego dy-
rektorem wykonawczym jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji 
dyrektora wykonawczego, chyba że uchwała o odwołaniu stanowi 
inaczej.
 3. Odwołany dyrektor wykonawczy składa wyjaśnienia przed 
zatwierdzeniem przez radę administrującą łącznego sprawozdania 
dyrektorów wykonawczych z wykonania obowiązków, jak rów-
nież wyjaśnienia w toku przygotowywania przez radę administru-
jącą sprawozdania z działalności SE i sprawozdania finansowego 
za dany rok obrotowy, obejmujących okres pełnienia przez niego 
funkcji dyrektora wykonawczego, chyba że uchwała o odwołaniu 
stanowi inaczej.

1. Komentowany przepis wprowadza zasadę każdoczesnej odwołal-
ności dyrektora wykonawczego przez radę administrującą. Statutowe 
odstępstwa od tej zasady nie są dopuszczalne. Statut nie może więc 
ograniczać odwołalności dyrektorów wykonawczych do ważnych po-
wodów. Odwołanie nie musi zawierać uzasadnienia. Nie może być jed-
nakże wykorzystywane jako szykana. Odwołanie staje się skuteczne 
z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez radę administru-
jącą. Odwołanego dyrektora wykonawczego należy jednak powiadomić 
o odwołaniu oraz wystąpić z odpowiednim wnioskiem o wpisanie zmian 
w rejestrze sądowym (por. komentarz do art. 43 ust. 3). Obowiązki te 
ciążą na radzie administrującej. 

2. Należy odróżnić stosunek organizacyjny łączący dyrektora wyko-
nawczego z SE od stosunku prawnego, na podstawie którego świadczy 
on swoje usługi spółce. Zarówno powołanie jak i odwołanie na stanowi-
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sko dyrektora wykonawczego powoduje tylko powstanie i ustanie sto-
sunku organizacyjnego. O tym czy SE i dyrektora wykonawczego łączy 
jakiś inny stosunek prawny (zlecenia, pracy) decyduje inne zdarzenie 
prawne. Samo odwołanie z funkcji dyrektora wykonawczego nie wywo-
łuje bezpośrednich skutków wobec tego innego stosunku dotyczącego 
pełnienia funkcji dyrektora wykonawczego. SE i dyrektor wykonawczy 
mają swobodę w określeniu charakteru stosunku, który ich łączy, obok 
podstawowego stosunku organizacyjnego. Zatem w zależności od woli 
zainteresowanych może to być umowa o pracę, umowa zlecenia, lub 
kontrakt menadżerski. Stosunek ten przesądza zarówno o sposobie jego 
uchylenia, jak też o zakresie uprawnień i obowiązków dyrektora wy-
konawczego, w tym zwłaszcza o jego prawie do wynagrodzenia (por. 
komentarz do art. 44). 

3. Równoznaczne z odwołaniem z funkcji dyrektora wykonawczego 
jest odwołanie z rady administrującej, chyba że uchwała o odwołaniu 
stanowi inaczej. 

4. Komentowany przepis nakłada na odwołanego dyrektora obo-
wiązek przedstawienia radzie administrującej wyjaśnień obejmujących 
okres pełnienia przez niego funkcji dyrektora wykonawczego. Odwołany 
dyrektor wykonawczy składa wyjaśnienia przed zatwierdzeniem przez 
radę administrującą łącznego sprawozdania dyrektorów wykonawczych 
z wykonania obowiązków, jak również wyjaśnienia w toku przygoto-
wywania przez radę administrującą sprawozdania z działalności SE 
i sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, obejmujących okres 
pełnienia przez niego funkcji dyrektora wykonawczego. Odwołany dy-
rektor nie może odmówić takich wyjaśnień. Zwolnienie z tak ukształ-
towanego obowiązku może nastąpić wyłącznie uchwałą o odwołaniu. 
Może to mieć miejsce przykładowo w sytuacji, gdy przed odwołaniem 
dokładnie oceniono działalność danego dyrektora i oceniono, że dalsze 
składanie wyjaśnień nie wniesie nic nowego. 

 Art.  42.  1.  Organizację i sposób wykonywania czynności przez 
dyrektorów wykonawczych określa regulamin uchwalany przez radę 
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administrującą. Dyrektorzy wykonawczy składają radzie admini-
strującej, w terminie trzech miesięcy po upływie każdego roku obro-
towego, łączne sprawozdanie z wykonania obowiązków.
 2. Wobec SE dyrektorzy wykonawczy podlegają ogranicze-
niom ustanowionym w niniejszym dziale, statucie, regulaminie, 
o którym mowa w ust. 1, oraz uchwałach rady administrującej.
 3. Rada administrująca może wydawać dyrektorom wyko-
nawczym wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw SE. Wal-
ne zgromadzenie nie może wydawać dyrektorom wykonawczym 
wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw SE.

1. W świetle komentowanego przepisu niezbędne jest uchwalenie 
przez radę administrującą regulaminu określającego organizację i spo-
sób wykonywania czynności przez dyrektorów wykonawczych. Regu-
lamin ten nie jest tożsamy z regulaminem rady administrującej, o któ-
rym mowa w art. 36 ustawy, aczkolwiek nie ma przeszkód, aby zasady 
organizacji i sposób wykonywania czynności przez dyrektorów wyko-
nawczych określał regulamin rady, w sytuacji, gdy jest ona uprawniona 
do uchwalania własnego regulaminu (por. komentarz do art. 36).

2. Ograniczenia dyrektorów wykonawczych mogą wynikać z prze-
pisów ustawy o SE dotyczących systemu monistycznego, statutu i re-
gulaminu uchwalanego przez radę administracyjną oraz uchwał rady 
administrującej. Ograniczenia statutowe, wynikające z regulaminu 
uchwalanego przez radę administracyjną oraz jej uchwał nie mogą być 
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 
współżycia społecznego (por. art. 58 § 1 i 2 k.c.). Ograniczenia wobec 
SE, o których mowa w komentowanym przepisie mogą dotyczyć zarów-
no prowadzenia spraw spółki, jak i jej reprezentacji. Podkreślić, należy 
iż odnoszą się one wyłącznie do relacji wewnętrznej pomiędzy dyrekto-
rem wykonawczym a spółką. Nie chodzi tu o ograniczenie ustawowego 
zakresu reprezentacji dyrektorów wykonawczych wobec osób trzecich, 
o którym mowa - jeżeli chodzi o dyrektorów wykonawczych będących 
członkami rady administrującej - w art. 28 w zw. z art. 40 ust. 3 zdanie 
1 ustawy, czy – jeżeli chodzi o dyrektorów niebędących członkami rady 
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administrującej – w art. 43 ust. 1 zdanie 2 ustawy. Ograniczenia o ja-
kich mowa w komentowanym przepisie nie mają bowiem wpływu na to, 
w jakim zakresie dyrektorzy wykonawczy mogą skutecznie wobec osób 
trzecich reprezentować SE. Zakres prawa do reprezentowania SE przez 
dyrektorów wykonawczych będących członkami rady jest określony 
ustawowo i nie może być skutecznie ograniczony w statucie czy uchwa-
łach rady lub walnego zgromadzenia. Z kolei do ograniczenia zakresu 
reprezentacji dyrektorów wykonawczych niebędących członkami rady 
administrującej, konieczny jest odpowiednie postanowienie w statucie 
(por. komentarz do art. 43 ustawy). Nieprzestrzeganie tych ograniczeń, 
niezależnie czy dotyczą prowadzenia spraw czy reprezentacji, naraża 
natomiast dyrektorów wykonawczych na odpowiedzialność organiza-
cyjno prawną, aż do odwołania włącznie oraz na odpowiedzialność od-
szkodowawczą. 

3. Komentowany przepis ten statuuje kompetencję do wydawania dy-
rektorom wykonawczym przez radę administrującą wiążących poleceń 
dotyczących prowadzenia spraw SE, wprowadzając jednocześnie zakaz 
wydawania takich poleceń przez walne zgromadzenie. 

 Art.  43.  1.  Uprawnienia dyrektorów wykonawczych, niebę-
dących członkami rady administrującej do reprezentowania SE, 
obejmują wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z za-
kresem spraw powierzonych im do prowadzenia. Statut może ogra-
niczać te uprawnienia ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
 2. Do dyrektorów wykonawczych stosuje się art. 373 Kodeksu 
spółek handlowych.
 3. Dyrektorzy wykonawczy mający prawo reprezentowania 
SE podlegają wpisowi do rejestru z określeniem sposobu i zakresu 
reprezentacji.

1. Komentowany przepis określa zakres reprezentacji SE przez dy-
rektorów wykonawczych niebędących członkami rady administrującej. 
Zakres ten jest ograniczony do wszystkich czynności sądowych i po-
zasądowych związanych z zakresem spraw powierzonych im do pro-
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wadzenia z możliwością dalszego jego ograniczenia ze skutkiem praw-
nym wobec osób trzecich. Z treści komentowanego przepisu wynika, iż 
w statucie można jedynie ograniczyć prawo dyrektora wykonawczego 
niebędącego członkiem rady administrującej do reprezentacji SE, nie 
można go natomiast tego prawa całkowicie pozbawić. 

2. Jeżeli powołano kilku dyrektorów wykonawczych, sposób repre-
zentowania SE określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych po-
stanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu SE 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków dyrektorów wykonaw-
czych albo jednego członka dyrektora wykonawczego łącznie z proku-
rentem. Oświadczenia składane SE oraz doręczenia pism SE mogą być 
dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. Zasady 
te nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie 
ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów k.c. o proku-
rze.

3. Dyrektorzy uprawnieni do reprezentowania SE oraz sposób i za-
kres reprezentacji podlegają wpisowi do KRS. Stąd też wszelkie zmiany 
w tym zakresie również powinny być ujawniane w KRS.

 Art.  44.  1.  Wynagrodzenie dyrektorów wykonawczych usta-
la rada administrująca w uchwale podjętej przy udziale wyłącznie 
tych jej członków, którzy nie są dyrektorami wykonawczymi.
 2. Walne zgromadzenie może upoważnić członków rady ad-
ministrującej, niebędących dyrektorami wykonawczymi, do ustale-
nia, że wynagrodzenie dyrektorów wykonawczych obejmuje rów-
nież prawo do określonego udziału w zysku rocznym SE, który jest 
przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 34� 
§ 1 Kodeksu spółek handlowych.

W komentowanym przepisie określone zostały zasady ustalania wyna-
grodzenia dyrektorów wykonawczych. W świetle tego przepisu jego 
ustalenie jest obligatoryjne, a więc wykluczone jest pełnienie funkcji dy-
rektora wykonawczego honorowo. Wynagrodzenie ustala uchwała rady 
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administrującej. Od udziału w podejmowaniu owej uchwały włączeni są 
członkowie rady administrującej, którzy są dyrektorami wykonawczy-
mi. Z reguły o wynagrodzeniu członka dyrektora wykonawczego przesą-
dzać będzie uchwała rady administrującej, która powołuje daną osobę do 
pełnienia tej funkcji. Wynagrodzenie dyrektorów wykonawczych może 
mieć charakter stały i z góry oznaczony. Może ono obejmować jednak 
również prawo do określonego udziału w zysku rocznym SE wykaza-
nym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjo-
nariuszom. W tym przedmiocie konieczne jest jednakże upoważnienie 
udzielone radzie administrującej przez walne zgromadzenie. Upoważ-
nienie to nie obejmuje jednakże członków rady będących dyrektorami 
wykonawczymi. Mając na uwadze, że chodzi tu o zysk za dany rok ob-
rotowy, należy uznać, że wynagrodzenie w postaci udziału w zysku SE 
może być przyznawane dyrektorom wykonawczym nie w sposób stały 
i z góry oznaczony, lecz decyzja w tej sprawie podejmowana jest przez 
radę po zakończeniu każdego roku obrotowego i podjęciu przez walne 
zgromadzenie uchwały o podziale zysku. Omawiany przepis nie stawia 
przeszkód, aby dyrektor wykonawczy otrzymywał stałe wynagrodzenie, 
a oprócz tego w danym roku otrzymywał dodatkowo wynagrodzenie 
w postaci udziału w zysku przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjo-
nariuszy. Możliwe jest też również sytuacja, gdy jedynym wynagrodze-
niem dyrektora wykonawczego jest udział w zysku. 

 Art.  45.  W umowie między SE a dyrektorami wykonawczymi, 
jak również w sporze z nimi, spółkę reprezentuje członek rady ad-
ministrującej niebędący dyrektorem wykonawczym.

1. Podobnie jak na gruncie art. 38 ustawy przez umowę w rozumieniu 
komentowanego przepisu należy rozumieć wszelkie stosunki prawne łą-
czące spółkę i dyrektora wykonawczego bez względu na źródło ich po-
wstania. Chodzi więc nie tylko o stosunki umowne, ale również o takie, 
które powstały z bezpodstawnego wzbogacenia lub czynów niedozwo-
lonych. Podobnie bez znaczenia jest również przedmiot (rodzaj) umowy 
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lub sporu, w których po drugiej stronie występuje dyrektor wykonaw-
czy. Pogląd przeciwny sprowadzałby w istocie zakaz reprezentowania 
spółki przez dyrektorów wykonawczych tylko do umów o pracę lub in-
nych umów określających obowiązki członka dyrektora wykonawczego 
związane z pełnieniem przez niego funkcji, co niweczyłoby ratio legis 
tego przepisu, którym jest wyłączenie dyrektorów wykonawczych z re-
prezentowania SE we wszystkich czynności i sporów, w których jedną 
ze stron jest dyrektor wykonawczy a drugą SE. Komentowany przepis 
dotyczy wyłącznie dyrektorów wykonawczych niebędących członkami 
rady administrującej, do których zastosowanie ma w omawianym zakre-
sie wskazany art. 38 ustawy.

2. Czynność dokonana z pominięciem zakazu wyrażonego w komen-
towanym przepisie jest nieważna. Przepis ten ma charakter bezwzględ-
nie wiążący i jest ustawowym wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 43 
ust. 1  ustawy powierzającego reprezentację SE dyrektorom wykonaw-
czym we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych związanych z  
powierzonymi im do prowadzenia sprawami SE. 

 Art.  46.  1.  Do dyrektorów wykonawczych stosuje się art. 37� 
Kodeksu spółek handlowych.
 2. Dyrektorzy wykonawczy nie mogą bez zgody SE zajmo-
wać się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spół-
ce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 
oraz jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej 
działalność, lub jako dyrektor wykonawczy spółki kapitałowej, ani 
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek 
organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność. Dotyczy 
to także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku 
posiadania w niej przez dyrektora wykonawczego co najmniej 10 
% udziałów albo akcji lub prawa do powołania co najmniej jednego 
członka zarządu albo rady administrującej w takiej spółce.
 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, zgody, o której mowa w ust. 
2, udziela rada administrująca w uchwale podjętej przy udziale wy-
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łącznie tych jej członków, którzy nie są dyrektorami wykonawczy-
mi.

1. Omawiany przepis nakłada na dyrektorów wykonawczych obo-
wiązek wstrzymania się w przypadku sprzeczności interesów spółki 
z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powino-
watych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobi-
ście, członek zarządu od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i daje mu 
prawo do żądania zaznaczenia tego w protokole. 

2. Ponadto komentowany przepis nakłada na dyrektorów wykonaw-
czych zakaz konkurencji. Dyrektorzy wykonawczy będący członkami 
rady administrującej są objęci zakazem konkurencji na mocy art. 39 usta-
wy. Omawiany zakaz jest więc miarodajny dla dyrektorów wykonaw-
czych, którzy nie są członkami rady administrującej. Omawiany zakaz 
identycznie jak zakaz określony w art. 39 ustawy obejmuje zajmowa-
nie się interesami konkurencyjnymi jak też uczestnictwo w spółce kon-
kurencyjnej w charakterze wspólnika spółki cywilnej, spółki osobowej 
oraz w charakterze członka organu zarządzającego lub nadzorującego jej 
działalność, lub w charakterze dyrektora wykonawczego spółki kapita-
łowej, oraz uczestnictwo w innej konkurencyjnej osobie prawnej w cha-
rakterze członka organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność 
oraz wreszcie posiadanie udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, 
w przypadku posiadania w niej przez członka rady administrującej co 
najmniej 10 % udziałów albo akcji lub prawa do powołania co najmniej 
jednego członka zarządu albo rady administrującej w takiej spółce. 

3. Dyrektor wykonawczy powinien przede wszystkim zajmować się 
interesami SE. Zasadniczo jednakże dopuszczalne jest zajmowanie się 
przez członków rady administrującej także inną działalnością, w tym 
prowadzenie działalności na własny rachunek, czy udział w innych 
spółkach osobowych lub kapitałowych lub innych osobach prawnych. 
Ze względu na możliwość naruszenia interesu spółki zakazane jest tylko 
zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz udział, w określonym 
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charakterze, w spółce konkurencyjnej lub konkurencyjnej osobie praw-
nej. 

4. W świetle komentowanego przepisu zajmowanie się interesami 
konkurencyjnymi oznacza zasadniczo uczestniczenie w działalności 
gospodarczej w inny sposób niż przez udział w spółce lub innej osobie 
prawnej. W każdym przypadku to uczestniczenie musi charakteryzo-
wać się tym, że członek rady administrującej ma na tę działalność jakiś 
wpływ. Będzie to więc prowadzenie działalności na własny lub cudzy 
rachunek, ale także doradztwo dla prowadzącego działalność. Działal-
ność ta musi być ponadto taka sama lub podobna do działalności pro-
wadzonej przez SE, w której radzie administrującej zasiada dana osoba. 
Podkreślić należy przy tym, iż nie jest konieczne, aby członek rady ad-
ministrującej podejmował tę działalność z zamiarem osiągnięcia zysku.

5. Krąg podmiotów, w których zabronione jest uczestniczenie dyrekto-
rom wykonawczym jest stosunkowo szeroki. Przede wszystkim zakazane 
jest, aby członek rady administrującej był wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub spółki osobowej. Zakazane jest więc bycie wspól-
nikiem w osobowych spółkach handlowych w tym także w charakterze 
komandytariusza w spółce komandytowej lub akcjonariusza w spółce ko-
mandytowo akcyjnej. Zakazane jest także bycie członkiem organu zarzą-
dzającego lub nadzorującego lub jako dyrektor wykonawczy w konkuren-
cyjnych spółkach osobowych lub członkiem organu zarządzającego lub 
nadzorującego w innych osobach prawnych. Nie jest natomiast zakazane 
uczestniczenie w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. czy też w wal-
nym zgromadzeniu spółki akcyjnej lub SE, gdyż jest to uprawnienie każ-
dego udziałowca i akcjonariusza, a ustawodawca jednoznacznie wskazuje 
w omawianym przepisie, ze dotyczy on tylko członków organów zarzą-
dzających lub nadzorczych spółki oraz funkcji dyrektora wykonawczego. 
Należy jednakże w podkreślić, że zakazane jest również bycie wspólni-
kiem w konkurencyjnej spółce kapitałowej, jeżeli wiąże się to z posia-
daniem co najmniej 10% udziałów lub akcji lub prawa do powołania co 
najmniej jednego członka zarządu albo rady administrującej w takiej spół-
ce. We wszystkich wymienionych przypadkach chodzi o spółki albo inne 

Art 46



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

�4

osoby prawne konkurencyjne wobec SE, czyli takie których działalność 
jest taka sama lub podobna do przedmiotu działalność SE, w której radzie 
administrującej dana osoba jest członkiem. 

6. Zakaz wprowadzony w komentowanym przepisie nie ma charak-
teru absolutnego, bowiem SE może wyrazić stosowną zgodę. Uchylenie 
zakazu należy do rady administrującej, która udziela wymaganej zgody 
w drodze uchwały podjętej przy udziale wyłącznie członków niebędą-
cych dyrektorami wykonawczymi. Statut może wszakże stanowić ina-
czej.

 Art.  47.  1.  Do odpowiedzialności cywilnoprawnej członków 
rady administrującej stosuje się odpowiednio przepisy art. 479-481 
i 483-490 Kodeksu spółek handlowych.
 2. Do odpowiedzialności cywilnoprawnej dyrektorów wyko-
nawczych stosuje się odpowiednio przepisy art. 481 i 483-490 Ko-
deksu spółek handlowych.

Komentowany przepis normuje odpowiedzialność cywilnoprawną 
członków rady administrującej oraz dyrektorów wykonawczych odsyła-
jąc w tym zakresie do odpowiedniego stosowania przepisów odpowied-
nio art. 479-481 i art. 483-490 k.s.h. W regulacji dotyczącej dyrekto-
rów wykonawczych pominięto odesłanie do art. 479-480 k.s.h. bowiem 
z uwagi na zakres dopuszczalnych kompetencji dyrektorów wykonaw-
czych, deliktów, o których mowa w tych przepisach, mogą dopuścić się 
wyłącznie członkowie rady administrującej. 
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DZIAŁ 3

PRZENIESIENIE SIEDZIBY STATUTOWEJ 
SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ

 Art.  48.  Akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko uchwale 
o przeniesieniu siedziby statutowej SE z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej do innego państwa członkowskiego, mogą żądać wyku-
pu swoich akcji. Przepisy art. 16-18 stosuje się odpowiednio.

Uregulowane w art. 8 rozporządzenia 2157/2001 przeniesienie siedziby 
statutowej SE jest rodzajem przekształcenia strukturalnego spółki euro-
pejskiej. Komentowany przepis czyni użytek z zawartego w tym akcie 
upoważnienia do wydania przepisów służących ochronie akcjonariuszy, 
którzy wypowiedzieli się przeciwko przeniesieniu statutowej siedziby 
SE za granicę. Podobnie jak w przypadku połączenia w celu utworze-
nia SE z siedzibą statutową za granicą, za przyznaniem takiej ochrony 
akcjonariuszom przemawia wpływ, jaki ma przeniesienie tej siedziby 
na zakres ich praw i obowiązków w spółce, a także na sposób wyko-
nywania ich praw. Związane to jest z faktem, że samo rozporządzenie 
nr 2157/2001 zawiera jedynie bardzo fragmentaryczne unormowanie 
pozycji prawnej akcjonariusza w spółce, pozostawiając regulację tej 
kwestii przepisom prawa krajowego państwa, w którym SE ma swoją 
siedzibę statutową. Dlatego też komentowany przepis przyznając akcjo-
nariuszom, którzy głosowali przeciwko uchwale o przeniesieniu siedzi-
by statutowej poza terytorium RP roszczenie o wykup ich akcji, odsyła 
w tym zakresie do przepisów art. 16-18 ustawy dotyczących procedury 
wykupu w razie utworzenia SE w drodze fuzji transgranicznej, które są 
tu stosowane odpowiednio. W związku z tym odesłać można do komen-
tarza dotyczącego art. 16 – 18 ustawy.

 Art.  49.  Powództwo o uchylenie albo o stwierdzenie nieważ-
ności uchwały, o której mowa w art. 48, może być wytoczone nie 
później niż w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały.
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W celu uchylenia niepewności i zapewnienia sprawności przebie-
gu procesu przenoszenia siedziby SE w obrębie Wspólnoty Europej-
skiej komentowany przepis skraca ogólne terminy określone w art. 
424 k.s.h. i art. 425 § 3 k.s.h. do wytoczenia powództwa odpowiednio                 
o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały o przeniesieniu 
siedziby statutowej SE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do inne-
go państwa członkowskiego do jednego miesiąca. Termin ten biegnie od 
dnia ogłoszenia uchwały.

 Art.  50.  Wierzyciele, których roszczenia powstały przed 
dniem ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej SE 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa człon-
kowskiego, i którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie miesiąca 
od dnia ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej oraz 
uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez prze-
niesienie siedziby statutowej, mogą żądać zaspokojenia lub zabez-
pieczenia swoich roszczeń.

Komentowany przypis wykonuje delegację zawartą w art. 8 ust. 7 roz-
porządzenia 2157/2001, który nakłada obowiązek wykazania przed wła-
ściwym organem, przed wydaniem stosownego zaświadczenia, że inte-
resy wierzycieli zostały zabezpieczone zgodnie z wymogami państwa 
dotychczasowej siedziby SE. W wykonaniu tej delegacji wierzycielom 
spółki europejskiej przenoszącej siedzibę z Polski do innego państwa 
członkowskiego przyznane zostało prawo żądania zabezpieczenia lub 
zaspokojenia ich roszczeń, pod warunkiem uprawdopodobnienia, że ich 
zaspokojenie jest zagrożone przez przeniesienie siedziby statutowej. 
Konieczne jest przy tym wskazanie konkretnych okoliczności, które 
czynią realnym to zagrożenie. Z uprawnienia tego mogą jednakże sko-
rzystać ci wierzyciele, których roszczenia powstały przed dniem ogło-
szenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej SE do innego pań-
stwa członkowskiego, i którzy jednocześnie zgłosili swoje roszczenia 
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia tej uchwały.
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 Art.  51.  1.  Jeżeli SE, która zamierza przenieść siedzibę sta-
tutową z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa 
członkowskiego, jest instytucją finansową, o zamiarze przeniesienia 
siedziby statutowej właściwy organ SE zawiadamia właściwy organ 
nadzoru najpóźniej w dniu ogłoszenia planu przeniesienia siedziby 
statutowej.
 2. Właściwy organ nadzoru może, w terminie dwóch miesięcy 
od dnia ogłoszenia planu przeniesienia siedziby statutowej, w dro-
dze decyzji administracyjnej, wyrazić sprzeciw wobec przeniesienia 
siedziby statutowej. Na decyzję organu nadzoru o sprzeciwie SE 
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

1. Podobnie jak w przypadku połączenia w celu utworzenia SE z sie-
dzibą statutową za granicą również w przypadku przeniesienia siedziby 
statutowej SE do innego państwa członkowskiego zachodzi konieczność 
umożliwienia wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przeniesienia przez 
określony organ państwowy. Regulacja komentowanego przepisu jest 
wyrazem prewencyjnej ochrony interesu publicznego, o którym mowa 
w rozporządzeniu 2157/2001 w sytuacji przeniesienia siedziby statuto-
wej z terytorium RP do innego państwa członkowskiego WE.

2. Komentowany przepis nakłada obowiązek zgłoszenia przez wła-
ściwy organ spółki właściwemu organowi nadzoru zamiaru przenie-
sienia siedziby statutowej SE do innego państwa członkowskiego WE. 
Obowiązek ten dotyczy jednakże tylko takiej SE z siedzibą statutową 
na terytorium RP, która jest instytucją finansową. Zgłoszenie powinno 
nastąpić najpóźniej w dniu ogłoszenia planu przeniesienia siedziby sta-
tutowej SE.  

3. Właściwy organ nadzoru może wyrazić sprzeciw wobec połącze-
nia. Sprzeciw jest decyzją administracyjną. Wydanie decyzji o sprzeci-
wie powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia 
planu połączenia. Na decyzję o sprzeciwie przysługuje skarga do sądu 
administracyjnego. Wnosi się ją w trybie i terminach określonych we 
wskazanej wyżej ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
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nistracyjnymi. Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi jest SE, 
której dotyczy sprzeciw.

4. Instytucja finansowa, o której mowa w komentowanym przepisie 
(por. komentarz do art. 2 pkt 1) to bank, fundusz inwestycyjny, towarzy-
stwo funduszy inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz 
inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy, towarzystwo 
emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę 
w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Organem nadzoru w sto-
sunku do wymienionych instytucji z siedzibą w RP jest Komisja Nadzo-
ru Finansowego sprawująca ten nadzór zgodnie ze wspomnianą wyżej 
ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

 Art.  52.  1.  Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa 
w art. � ust. 8 rozporządzenia 2157/2001, nie może zostać złożony 
przed upływem terminu do zaskarżenia uchwały o przeniesieniu 
siedziby statutowej, określonego w art. 49.
 2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa 
w art. � ust. 8 rozporządzenia 2157/2001, dołącza się następujące 
dokumenty:
1) uchwałę o przeniesieniu siedziby statutowej SE;
2) plan przeniesienia siedziby statutowej SE i sprawozdanie spo-
rządzone zgodnie z art. � ust. 3 rozporządzenia 2157/2001;
3) dowód wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali przeciw-
ko przeniesieniu siedziby statutowej i zażądali wykupu;
4) oświadczenie członków zarządu albo rady administrującej SE 
w przedmiocie zaskarżenia uchwały o przeniesieniu siedziby statu-
towej;
5) dowód zabezpieczenia albo zaspokojenia roszczeń wierzycieli 
zgodnie z art. 50.
 3. Sąd rejestrowy może wydać zaświadczenie, o którym mowa 
w art. � ust. 8 rozporządzenia 2157/2001, mimo wytoczenia powódz-
twa o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały o prze-
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niesieniu siedziby statutowej, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, 
że powództwo to jest oczywiście bezzasadne. W przypadku gdy po 
wydaniu zaświadczenia sąd prawomocnym orzeczeniem stwierdzi 
nieważność tej uchwały albo ją uchyli, akcjonariusz, który poniósł 
szkodę w wyniku dokonania wpisów na podstawie uchwały uznanej 
za nieważną lub uchylonej, może dochodzić jej naprawienia od SE 
bez względu na winę członków jej organów.
 4.  W przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa 
w art. � ust. 8 rozporządzenia 2157/2001, sąd rejestrowy orzeka 
postanowieniem, na które przysługuje apelacja. Do postępowania 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego 
o postępowaniu rejestrowym.

Podobnie jak w przypadku połączenia w celu utworzenia SE, rozporzą-
dzenie 2157/2001 przewiduje, że pierwsza część postępowania w spra-
wie przeniesienia siedziby statutowej SE ma podlegać kontroli legalno-
ści dokonywanej przez właściwy organ w państwie dotychczasowej sie-
dziby SE, który ma wystawić zaświadczenie stwierdzające dokonanie 
wszelkich formalności wymaganych w tym państwie dla przeniesienia 
siedziby spółki. Z uwagi na urzędowy charakter tej kontroli kompeten-
cję w tym zakresie posiada sąd rejestrowy właściwemu ze względu na 
siedzibę statutową SE. Analogicznie jak w przypadku połączenia spółek 
w celu utworzenia SE, złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia nie 
może nastąpić przed upływem terminu na zaskarżenie uchwały o prze-
niesieniu siedziby, który wynosi jeden miesiąc licząc od dnia ogłoszenia 
tej uchwały. Komentowany przepis precyzuje również dokumenty, które 
należy przedłożyć sądowi rejestrowemu, co ma na celu ułatwienie pracy 
i przyspieszenie postępowania. Omawiany przepis upoważnia również 
sąd do wydania zaświadczenia przed upływem wymaganego terminu, 
jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że powództwo jest oczywiście bez-
zasadne, przyznając z drugiej strony poszkodowanemu akcjonariuszowi 
prawo do żądania odszkodowania od SE, niezależnie od winy człon-
ków organów SE, jeżeli po wydaniu zaświadczenia przez sąd rejestrowy 
sąd procesowy prawomocnie uchyli lub stwierdzi nieważność uchwały 
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o przeniesieniu. Także i tu w przedmiocie wydania zaświadczenia sąd 
rejestrowy orzeka postanowieniem, na które przysługuje apelacja. Do 
postępowania stosuje się odpowiednio przepisy k.p.c. o postępowaniu 
rejestrowym.

 Art.  53.  1.  Wniosek o wpis do rejestru SE, przenoszącej sie-
dzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien 
zawierać dane, o których mowa w art. 31� pkt 1-5, 7 i 8 oraz 10-12 
oraz art. 31� § 1 Kodeksu spółek handlowych. Do zgłoszenia dołą-
cza się:
1) statut SE w formie aktu notarialnego, zgodny z obowiązujący-
mi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami o SE;
2) zaświadczenie, o którym mowa w art. � ust. 8 rozporządzenia 
2157/2001, wystawione przez właściwy organ państwa, którego pra-
wo stosuje się do SE.
 2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzone 
w języku obcym, dołącza się również ich uwierzytelnione tłumacze-
nie na język polski.

Art. 8 ust. 9 rozporządzenia 2157/2001 przewiduje, że dokonanie wpisu 
w rejestrze nowej siedziby wymaga wykazania wszystkich formalno-
ści koniecznych dla wpisu. Zgodnie z tym wymogiem komentowany 
przepis określa katalog danych i dokumentów, jakie należy przedstawić 
sądowi rejestrowemu w celu wpisu do rejestru SE, przenoszącej siedzi-
bę z zagranicy do Polski. Również ta regulacja ma na celu stworzenie 
jasnej sytuacji prawnej w tym zakresie, biorąc pod uwagę specyficzny 
charakter transferu siedziby. Nie dochodzi wówczas do powstania nowej 
osoby prawnej i dlatego nie jest zasadne, aby SE przenosząca siedzibę 
do Polski musiała spełniać wszystkie wymogi konieczne dla założenia 
spółki akcyjnej w Polsce. Również wniosek SE, przenoszącej siedzibę 
statutową do Polski, o wpis do rejestru, powinien być złożony na urzę-
dowym formularzu przeznaczonym dla spółki akcyjnej.  W przypadku, 
gdy wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym konieczne jest 
dołączenie również ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski 

Art 53



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

�1

sporządzonego zgodnie z wymogami wymienionej wyżej ustawy o za-
wodzie tłumacza przysięgłego. 

 Art.  54.  1.  Jeżeli główny zarząd SE z siedzibą statutową na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w innym pań-
stwie członkowskim, sąd rejestrowy z urzędu lub na wniosek osób 
zainteresowanych wzywa SE do przywrócenia w określonym termi-
nie zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu w ten sposób, 
że:
1) przeniesie ona zarząd główny na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej albo
2) przeniesie ona swoją siedzibę statutową do państwa członkow-
skiego, w którym znajduje się jej zarząd główny, zgodnie z art. � 
rozporządzenia 2157/2001.
 2. Jeżeli SE w wyznaczonym terminie nie uczyni zadość we-
zwaniu, sąd rejestrowy nałoży grzywnę przewidzianą w przepisach 
Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepienięż-
nych. Przepisów art. 1052 zdanie drugie i art. 1053 Kodeksu postę-
powania cywilnego nie stosuje się.
 3. Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien SE nie uczy-
ni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej ku-
ratora na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Kurator jest 
obowiązany do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do 
przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu SE. 
Sąd rejestrowy może na wniosek właściwego organu SE albo akcjo-
nariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego 
SE odwołać kuratora przed upływem terminu, na który został po-
wołany, jeżeli zostaną podjęte czynności zmierzające do przywróce-
nia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu. Do kuratora 
ustanowionego dla SE stosuje się przepisy art. 2� ust. 2 i 3, art. 30 
i art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. 
zm.).
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Zgodnie z art. 7 zdanie 1 rozporządzenia 2157/2001 statutowa siedziba 
SE musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, w tym samym pań-
stwie członkowskim, co siedziba zarządu. Przepis art. 64 przedmioto-
wego rozporządzenia zobowiązuje prawodawcę krajowego do uregulo-
wania postępowania, mającego na celu zmuszenie spółki europejskiej 
do usunięcia stanu, w którym jej główny zarząd znajduje się w innym 
państwie niż jej siedziba statutowa. Wykonaniu tego obowiązku służą 
przepisy art. 54 -57 ustawy, wzorowane w zakresie przyznanych sądowi 
rejestrowemu uprawnień mających na celu spowodowanie owej zgod-
ności na przepisach art. 24-26 ustawy o KRS.

 Art.  55.  1.  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym 
mowa w art. 54 ust. 3, sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowie-
nie kuratora na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, jeżeli czynności 
kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na 
który został ustanowiony, albo ustanowić nowego kuratora.
 2. Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien lub ustano-
wienia kuratora, SE nie przywróci zgodności swojej siedziby statu-
towej i głównego zarządu, sąd rejestrowy z urzędu orzeka o rozwią-
zaniu SE i ustanawia likwidatora.

Zob. komentarz do art. 54.

 Art.  56.  1.  Na postanowienia sądu rejestrowego w sprawach 
wezwania do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i zarządu 
głównego, zastosowania grzywien, ustanowienia kuratora, jego od-
wołania i odmowy jego odwołania przysługuje zażalenie.
 2. Wniesienie zażalenia na postanowienie w sprawie wezwania 
do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i zarządu głównego 
wstrzymuje bieg terminu wyznaczonego w celu usunięcia niezgod-
ności.
 3. Na postanowienie sądu w sprawie rozwiązania SE przysłu-
guje apelacja.

Zob. komentarz do art. 54.
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 Art.  57.  Do postępowania przewidzianego w art. 54-56 w spra-
wach nieuregulowanych w tych przepisach stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu niepro-
cesowym.

Zob. komentarz do art. 54.

Art 57



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

�4

Tytuł IV

Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej

DZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

 Art.  58.  Użyte w tytule IV określenia oznaczają:
1) spółka zależna – przedsiębiorcę, na którego inna spółka wywie-
ra dominujący wpływ w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 
2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556 
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), zwanej dalej „ustawą o europejskich 
radach zakładowych”;
2) zakład – jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej, wykonującą działalność gospodarczą w oparciu o wydzie-
lony zespół ludzi i środków materialnych;
3) zainteresowana spółka zależna lub zakład – spółkę zależną lub 
zakład spółki uczestniczącej, które mają się stać spółką zależną lub 
zakładem SE w związku z jej utworzeniem;
4) pracownik – osobę uznawaną za pracownika za prawo danego 
państwa członkowskiego, które znajduje zastosowanie do stosun-
ków pracy w spółce lub zakładzie zatrudniającym tę osobę;
5) przedstawiciel pracowników – przedstawiciela pracowników 
w rozumieniu prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z prakty-
ką tego państwa;
6) specjalny zespół negocjacyjny – zespół utworzony zgodnie 
z przepisami działu 2 niniejszego tytułu w celu zawarcia z właści-
wym organem spółek uczestniczących porozumienia w sprawie za-
sad zaangażowania pracowników SE;
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7) organ przedstawicielski – organ reprezentujący pracowników, 
utworzony na mocy porozumienia, o którym mowa w dziale 3 niniej-
szego tytułu, lub na mocy przepisów działu 4 niniejszego tytułu;
8) zaangażowanie pracowników – zapewnienie prawa pracow-
ników do informacji, konsultacji i uczestnictwa, umożliwiające im 
wywieranie wpływu na decyzję podejmowane w SE;
9) informowanie – informowanie organu przedstawicielskie-
go lub, w razie niepowołania takiego organu, ustanowionych 
w inny sposób przedstawicieli pracowników, w sprawach doty-
czących SE oraz jej spółek zależnych i zakładów mających sie-
dzibę w różnych państwach członkowskich, jak również w spra-
wach wykraczających poza uprawnienia organów spółek zależ-
nych lub zakładów podejmujących decyzje w danych państwach 
członkowskich, w zakresie, formie i terminie umożliwiającym or-
ganowi przedstawicielskiemu lub ustanowionym w inny sposób 
przedstawicielom pracowników przeanalizowanie dostarczonych 
informacji i przygotowanie się do konsultacji z właściwym orga-
nem SE;
10) konsultacje- wymianę poglądów i podjęcie dialogu między 
organem przedstawicielskim lub ustanowionymi w inny sposób 
przedstawicielami pracowników a właściwym organem SE w za-
kresie, formie i terminie, umożliwiającym wzięcie pod uwagę 
opinii wydanej po ich zakończeniu przy podejmowaniu decyzji 
w SE;
11) uczestnictwo – wpływ organu przedstawicielskiego lub ustano-
wionych w inny sposób przedstawicieli pracowników na sprawy SE 
przez prawo wyboru lub wyznaczenia określonej liczby członków 
do rady nadzorczej albo rady administrującej SE albo prawo ich 
rekomendowania lub prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektó-
rych albo wszystkich członków tych organów;
12) dane identyfikacyjne – nazwę lub firmę spółki uczestniczącej, 
spółki zależnej i zakładu oraz ich siedzibę, a jeżeli posiadają one 
numer identyfikacyjny lub są zarejestrowane w rejestrze, także ten 
numer identyfikacyjny lub numer w rejestrze.
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 Uwagi wstępne

1. Polski ustawodawca, implementując dyrektywę 2001/86 zdecydo-
wał się na uchwalenie komentowanej ustawy, choć ta implementacja nie 
była pierwszorzędnym celem tego aktu (zob. art. 1 ustawy określający 
zakres regulacji i komentarz). Jak podkreślał wnioskodawca projektu 
komentowanej ustawy w uzasadnieniu do projektu „Podstawowym ce-
lem projektu ustawy jest wypełnienie przez Rzeczpospolitą Polską obo-
wiązków wynikających z Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 z dnia 
8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). (...) 
W projekcie ustawy znajdują się również przepisy implementujące Dy-
rektywę Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą 
statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowaniu pracowni-
ków. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia ścisły związek funk-
cjonalny pomiędzy rozporządzeniem o SE i dyrektywą” (s. 1-2 uzasad-
nienia, por. www.sejm.gov.pl ). Jądro regulacji wprowadzającej do pol-
skiego systemu postanowienia dyrektywy 2001/86/WE (jak wskazuje 
sama dyrektywa w swoim tytule, chodzi o przepisy uzupełniające statut 
spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników, choć 
równie dobre, a może nawet bardziej precyzyjne byłoby użycie pojęcia 
„w zakresie uczestnictwa” – por. niem. hinsichtlich der Beteiligung ..., 
ang. with regard to the involvement ...) ustawodawca umieścił w tytu-
le IV komentowanej ustawy. Tamże, w pierwszym artykule tego tytułu 
umieścił słowniczek pojęć.

2. W tytule IV komentowanej ustawy „Zaangażowanie pracowników 
w spółce europejskiej” reguluje ona zaangażowanie w SE mającą sie-
dzibę w Polsce. Jest to podstawowa, ale nie całkowita regulacja, gdyż 
ze względu na transgraniczność SE i jej grupy kapitałowej, część ma-
terii problematyki zaangażowania pracowników w SE mającej siedzibę 
w Polsce, będzie regulowana przez akty normatywne innych państw 
członkowskich. Dla SE mającej siedzibę w Polsce materią regulowaną 
przez akty normatywne „zagraniczne” będzie: a) ustalenie liczby za-
trudnionych w spółkach mających siedzibę i zakładach położonych na 
terytorium innego od Polski państwa członkowskiego, a co za tym idzie 
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odpowiedź na pytanie wstępne, kto jest pracownikiem spośród osób wy-
konujących tam pracę, b) powołanie członków SZN (sposób powołania, 
a nie liczbę członków), członków organu przedstawicielskiego SE lub 
organów zarządzających lub nadzorczych SE w ramach partycypacji re-
prezentujących pracowników zatrudnionych (wykonujących pracę) na 
terytorium innego od Polski państwa członkowskiego, a także wyga-
śnięcie mandatów tych członków c) zakres ochrony ww. członków oraz 
objęcia ich tajemnicą przedsiębiorca (por. § 3 SEBG lub § 209 ArbVG). 
Do porządków prawnych innych państw odsyła zresztą sama ustawa np. 
w przypadku pojęcia pracodawcy lub przedstawiciela pracowników.
Przepisy komentowanej ustawy, ze względu na przedmiot regulacji – SE 
(o charakterze SE i jej powstaniu zob. komentarz do art. 1 i 2), będą 
wywierały „efekt zagraniczny”, to jest będą stosowane posiłkowo wraz 
z podstawową regulacją innego państwa członkowskiego. Przepisami 
stosowanymi niezależnie od siedziby SE, to jest stosowanymi także 
wówczas, gdy SE będzie miała swoją siedzibę poza granicami Polski 
w innym państwie członkowskim, dla „polskich” pracowników i spółek 
są: art. 62 komentowanej ustawy regulujący ustalenie liczby pracowni-
ków w procesie tworzenia struktur zaangażowania pracowników, art. 65 
do art. 68 regulujący sposób wyboru SZN i organu przedstawicielskiego, 
art. 69 określający warunki wygaśnięcia mandatu członka SZN (organu 
przedstawicielskiego) reprezentującego „polskich” pracowników, prze-
pisy działu V komentowanej ustawy dotyczące zakazu ujawniania in-
formacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz działu VI doty-
czącego ochrony praw pracowników w zakresie zaangażowania. Także 
przepisy porządkowe i karne Tytułu V mogą wywierać „efekt zagranicz-
ny” w związku z SE mającej siedzibę w innym państwie członkowskim. 
Ponadto w przypadku występowania mechanizmu uczestniczenia w SE, 
to „zagraniczne” przepisy określą liczbę członków rady nadzorczej 
(rady administrującej), których powołuje (wybór, wyznaczenie) lub re-
komenduje, albo sprzeciwia się powołaniu reprezentacji pracowników, 
jeśli spółka uczestnicząca, w której funkcjonował ten mechanizm, ma 
siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim.
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3. W komentowanym przepisie ustawodawca posłużył się formułą 
„Użyte w tytule IV określenia oznaczają”, co mogłoby sugerować zdefi-
niowanie pojęć wskazanych w artykule 58 komentowanej ustawy tylko 
na użytek tytułu IV. Wszak powszechnie używana formuła, także w ko-
mentowanej ustawie w art. 2, „użyte w ustawie określenia oznaczają” 
wskazuje na związanie definicją pojęcia tylko w ramach wskazanego 
aktu lub jego części. Ponadto, jak już wskazano słowniczek pojęć, zde-
finiowany na użytek całej komentowanej ustawy, znajduje się w art. 2. 
Tym samym, wydaje się, iż ustawodawca wprowadzając do ustawy dwa 
słowniczki, w dwóch różnych jej miejscach, używając przy tym różnych 
formuł, nie chciał za drugim razem definiować pojęć odnoszących się 
do całości ustawy. Teza ta byłaby jednak niewłaściwa, gdyż zdefinio-
wane w tytule IV pojęcia są używane także poza tym tytułem, w in-
nych miejscach komentowanej ustawy (np. w art. 133 używa się pojęcia 
„specjalny zespół negocjacyjny”). Jest bezsporne, iż ich treść należy 
rekonstruować przy pomocy słowniczka, wskazanego w komentowa-
nym artykule. Jest jednakże niezrozumiałe, dlaczego ustawodawca zde-
cydował się na dwukrotne wprowadzenie tej samej konstrukcji prawnej, 
a nie zdecydował się na jednokrotne (w jednym artykule) definiowanie 
pojęć, tak jak czyni to irlandzkie rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i Pracy (por. European Communities (European public limited-liability 
company - Employee Involvement Regulation 2006 [Statutory Instru-
ment S.I. No. 623 of 2006, Regulation of 14/12/2006, Prn. A6/2135], 
zob. także dla Wielkiej Brytanii: the European public limited-liability 
company Regulations 2004 [SI 2004 No 2326], dla Irlandii Północnej: 
the European public limited-liability company Regulations (Northern 
Ireland) 2004 [SR 2004 No 417], lub dla Gibraltaru: European Public 
Limited-Liability Company Ordinance 2005, [Gazette 31/03/2005 num 
3463]). Ponadto wskazać należy, iż tego typu problem został pominięty 
w implementacjach przedmiotowej dyrektywy przez Niemcy i Austrię, 
które to kraje uchwaliły osobny akt normatywny, wprowadzający tylko 
dyrektywę 2001/86/WE do prawa krajowego (por. niem. Gesetz über 
die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft 
– SE-Beteiligungsgesetz [SEBG], BGBl. I v. 28.12.2004, S3675) lub 
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wprowadziły zmiany do ogólnej regulacji dotyczącej zbiorowego prawa 
pracy (por. at. Arbeitsverfassungsgesetz – ArbVG, BGBl v.14.12.1973 
ze zm.). W tych niemieckojęzycznych krajach ustawodawca wprowa-
dził jeden słownik pojęć, dla całej regulacji.

 Słowniczek

4. Słowniczek umieszczony w komentowanym przepisie zasadniczo 
pokrywa się ze słowniczkiem określonym w dyrektywie 2001/86. Tylko 
pojęcia „SE” i „spółki uczestniczącej” zostały umieszczone w art. 2 ko-
mentowanej ustawy. Ponadto definicja dyrektywy „dana spółka zależna 
lub oddział” (ang. concerned subsidiary or establishment, niem. betrof-
fene Tochtergesellschaft oder Betrieb - należy z całą powagą podkreślić, 
iż pojęcie Betrieb oznacza „zakład”, a nie „oddział”, który ma wszak 
określoną treść prawną w polskim porządku prawnym, a w szczególno-
ści posiada odrębną osobowość prawną od przedsiębiorcy macierzyste-
go i chyba nie o wąskie znaczenie chodziło prawodawcy wspólnotowe-
mu) w komentowanej ustawie pokrywa się z pojęciem „zainteresowana 
spółka zależna lub zakład”. Polski ustawodawca pod hasłem „zaangażo-
wanie pracowników” ukrył treść, którą posiada użyte w dyrektywie po-
jęcie „uczestnictwo pracowników”, a ustawowe pojęcie „uczestnictwo” 
w dyrektywie odnaleźć można odpowiednio pod hasłem „partycypacja”. 
Dodatkowo w ustawowym słowniczku odnaleźć można pojęcia „zakła-
du” oraz „pracownika”, których nie ma w słowniczku dyrektywy. 

 Spółka zależna

5. Ustawodawca zdecydował się na zdefiniowanie pojęcia „spółka 
zależna”. Taką definicję odnaleźć można także w dyrektywie 2001/86, 
choć już nie we wszystkich aktach implementujących wspomnianą dy-
rektywę (por. ww. irlandzki akty implementacji – Part 1 Preliminary 
and General, Interpretation 2. (1)). Definicja posłużyła ustawodawcy 
jedynie do zbudowania następnej definicji ustawowej – „zainteresowa-
na spółka zależna” – i dopiero tego pojęcia ustawodawca używa w usta-
wie. Technika ta została wykorzystana już w ww. dyrektywie, a także 
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niektórych aktach implementacyjnych państw członkowskich (por. § 2 
(3) SEBG lub § 210 (2) ArbVG).

6. Spółka zależna to przedsiębiorca, na którego inna spółka wywiera 
decydujący wpływ. Aby ustalić pojęcie „spółka zależna” w ww. rozu-
mieniu należy odkodować poszczególne jego człony. Zakres desygna-
tów pojęcia został ograniczony następującymi warunkami. Po pierwsze 
w skład komentowanego pojęcia wchodzić mogą tylko podmioty będą-
ce spółkami i to spółkami-przedsiębiorcami zarazem. Po drugie istnieć 
musi stosunek zależności – dominacji, w którym przedmiotowa spółka 
usytuowana jest po stronie podmiotu zależnego. Po trzecie dominujący 
wpływ musi wywierać na spółkę zależną także spółka, a nie żaden inny 
podmiot.

7. Należy uściślić pojęcie „spółki”, użytej w samym definiowanym 
pojęciu. Żaden przepis komentowanej ustawy nie definiuje pojęcia 
„spółki”. Należy zatem odtworzyć zakres podmiotowy tego pojęcia, 
przy pomocy innych aktów normatywnych. Bez wątpienia, zgodnie 
z kodeksem spółek handlowych, pod pojęciem „spółki” kryją się spółki 
prawa handlowego: posiadające osobowość prawną spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością i spółka akcyjną oraz tzw. ułomne osoby prawne: 
spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna.

8. W przypadku, gdy SE ma siedzibę w Polsce, komentowany artykuł 
ustawy będzie określał, jaki podmiot jest „spółką zależną”, także, gdy 
spółka zależna będzie miała siedzibę w innym państwie członkowskim 
(będzie zawężał lub rozszerzał zakres regulacji wobec unormowań in-
nych państw członkowskich UE, por. pkt 4 uzasadnienia do ustawy oraz 
różne zakresy komentowanego pojęcia w polskiej i niemieckiej ustawie 
implementującej – wydaje się, iż polski zakres jest węższy). Pomimo, iż 
to komentowana ustawa ustala warunki przynależności do pojęcia „spół-
ka zależna”, to jednak definicje pierwotne, jak choćby pojęcie „spółki” 
należy pozostawić prawu państwa, w którym dany podmiot – poten-
cjalna „spółka zależna” ma swoją siedzibę. Należy podkreślić, iż polski 
i zagraniczne zakresy pojęć „spółka” nie muszą się pokrywać.
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9. Wobec powyższego powstaje pytanie, czy „polska” spółka cywil-
na może stać się także spółką zależną, w przedmiotowym rozumieniu. 
Choć polskie prawo uznaje podmiotowość prawną wspólników spółki, 
a nie spółki (to wspólnicy są wpisywani do ewidencji gospodarczej pro-
wadzonej przez gminy, a nie spółki), to wydaje się, iż z można włączyć 
ją do przedmiotowego zakresu z trzech powodów. Po pierwsze brak jest 
wyraźnego wyłączenia w ustawie spółki cywilnej, z przedmiotowego 
grona. Po drugie ratio legis komentowanej ustawy, ustalone w oparciu 
o postanowienia dyrektywy, a w szczególności jej preambuły stanowią-
cej równocześnie jej uzasadnienie, jest jak najszersze i jak najgłębsze 
zaangażowanie pracowników w SE (por. zasada „rozlewania” się par-
tycypacji, w rozumieniu przedmiotowej dyrektywy, o ile choć jedna ze 
spółek tworzących SE taką partycypację posiada). Tym samym w razie 
wątpliwości należy opowiedzieć się za wykładnią przepisu gwarantu-
jącej szersze zaangażowanie pracowników w SE. Po trzecie pojęcie 
„spółki zależnej” odnosić się będzie także do podmiotów zagranicznych 
określanych przez ich prawo mianem spółek. Po trzecie, jeśli przyjąć 
nw. w pkt. 14 wywody „spółką zależną” mogłaby stać się zagraniczna 
spółka prawa cywilnego, jeśli wchodzi ona w zakres pojęcia „spółka” 
według prawa zagranicznego państwa członkowskiego (por. rozwiąza-
nie niemieckie, kwalifikujące spółkę prawa cywilnego jako „spółkę” 
– orzeczenie BGHZ 146, 341 i nast.).

10. „Spółka zależna” musi być przedsiębiorcą. Komentowana ustawa nie 
definiuje tego pojęcia. Brak jest również jednego, jednorodnego zakresowo 
pojęcia „przedsiębiorcy” w polskim prawie. Pojęcie „przedsiębiorcy” po-
jawia się w różnych aktach normatywnych, w tym w art. 2 ustawy o ERZ. 
Z uwagi na to, iż komentowany przepis w celu odkodowania następnego 
warunku definicji – istnienie stosunku zależności-dominacji – odsyła do art. 
4 ustawy o ERZ, można zaproponować, iż także pojęcie „przedsiębiorcy” 
powinno zostać zrekonstruowane o pojęcie przedsiębiorcy używane w usta-
wie o ERZ, pamiętając jednocześnie, iż zakres podmiotowy pojęcia przed-
siębiorcy użytego w komentowanym przepisie, jest ograniczony do spółek. 
Tym samym przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 58 pkt 1 komentowanej 
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ustawy będzie spółka (w tym wspólnicy spółki cywilnej), która zawodowo 
we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, jak 
również działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz 
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybac-
twa śródlądowego.

11. Na spółkę zależną inna spółka musi wywierać dominujący wpływ. 
Aby dookreślić „dominujący wpływ”, o którym mowa w komentowanym 
przepisie, ustawodawca odesłał do ustawy o ERZ, a mianowicie do jej art. 
4. Słusznie nie przyjął zastosowanego przez niemiecką SEBG konstruk-
cję odesłania do definicji „dominującego wpływu” dyrektywy 94/45, gdyż 
właściwie implementowana dyrektywa nie stanowi części systemu prawa 
powszechnie obowiązującego (por. art. 87 i 91 ust. 1 i 3 Konstytucji RP). 
W myśl tego przepisu polskiej ustawy o ERZ dominujący wpływ opierać 
się może na powiązaniach właścicielskich lub innych finansowych (podmiot 
dominujący posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów spółki zależnej), 
organizacyjnych (większość głosów na (walnym) zgromadzeniu wspólni-
ków (akcjonariuszy) spółki zależnej, prawo do powołania lub odwołania 
większości członków organu zarządzającego lub nadzorczego spółki zależ-
nej, innego rodzaju dominujący wpływ na działalność spółki zależnej sta-
nowiący powiązanie organizacyjne na podstawie przepisu prawa lub umo-
wy, np. umowa o zarządzanie lub zagwarantowanie jedynemu wspólnikowi 
spółki osobowej dominującego wpływu na decyzje spółki). Szerzej zob. ko-
mentarz do art. 4 ustawy o ERZ (Sz. Pawłowski, J. Stelina, M. Zieleniecki, 
Ustawa o europejskich radach zakładowych z komentarzem, Gdańsk 2006, 
s. 66 i nast.).

12. Podmiotem wywierającym dominujący wpływ na „spółkę zależ-
ną” może być tylko inna spółka. Por. zatem powyższy wywód dotyczący 
pojęcia spółki.

 Zakład

13. Obok „spółek zależnych” także „zakłady” tworzą pojęcie „zainte-
resowanych spółek zależnych lub zakładów”. Dopiero to drugie pojęcie 
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jest używane przez komentowaną ustawę. Pojęcie „zakładu” jest jedy-
nie metapojęciem służącym skonstruowaniu podstawowej definicji.

14. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółka dominująca oraz spół-
ki zależne. Oprócz tych dwóch podmiotów, można także wyróżnić inne 
jednostki organizacyjne (np. produkcyjne) nie posiadające osobowości 
prawnej, a działające w ramach spółek tworzących grupę kapitałową. 
Także te jednostki obejmuje swym działaniem komentowana ustawa 
i definiuje je pod pojęciem zakładu.

15. Dyrektywa 2001/86 używa pojęcia „danej spółki zależnej lub 
oddziału” – oddziału a nie zakładu. Początkowo w projekcie ustawy 
ustawodawca zamierzał implementować te pojęcie dyrektywy wpro-
wadzając pojęcie „zakładu pracy”. Wprowadzenie pojęcia zakładu 
pracy w takim znaczeniu nie byłoby nazbyt szczęśliwe. Wynika to 
z tego, że w prawie pracy pojęcie to występuje w ujęciu przedmioto-
wym tzn. jako zespół składników majątkowych pracodawcy. W pro-
jekcie pojęcie to miało wstąpić w ujęciu podmiotowym, tzn. jako 
podmiot prawa (jednostka organizacyjna). Można byłoby wówczas 
zarzucić temu niespójność systemową w prawie. Ponadto w tymże 
znaczeniu pojęcie zakładu pracy byłoby raczej tożsame z pojęciem 
części zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy. W trakcie prac le-
gislacyjnych odstąpiono od tego zamiaru. Tym samym zakład, w ro-
zumieniu art. 57 komentowanej ustawy nie jest tożsamy z pojęciem 
„zakładu pracy”.

16. Grupę desygnatów pojęcia „zakład” kształtuje spełnienie czterech 
warunków. Po pierwsze zakład musi być wyodrębniony organizacyjnie. 
Po drugie nie może posiadać osobowości prawnej. Podmioty posiada-
jące osobowość prawną są wyłączone z zakresu pojęcia. Po trzecie jed-
nostka musi wykonywać działalność gospodarczą, a po czwarte ta dzia-
łalność gospodarcza musi być wykonywana w oparciu o wydzielony 
zespół ludzi i środków materialnych. 

17. Z uwagi na intencję prawodawcy wspólnotowego jak najszersze-
go obowiązywania regulacji dotyczącej zaangażowania pracowników, 
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należy opowiedzieć się za włączeniem podmiotów (jednostek organiza-
cyjnych) grupy kapitałowej, w której funkcjonować będzie SE, w obręb 
działania komentowanej ustawy. Jeśli odrzucić wyrażoną powyżej tezę 
o objęciu spółek osobowych pojęciem „spółki zależnej”, to wówczas 
z pewnością, handlowe spółki osobowe, jako ułomne osoby prawne 
nieposiadające formalnie osobowości prawnej, a także spółka cywilna 
(przedsiębiorstwo wspólników spółki cywilnej) zostaną objęte pojęciem 
zakładu. Także inni przedsiębiorcy, działający w innej formie niż spółka 
w rozumieniu art. 2 ustawy o ERZ mogą stanowić zakład. Ustawodaw-
ca wskazuje jedynie na „wykonywanie działalności gospodarczej” jako 
warunek definicji, nie określa jednostki organizacyjnej przedsiębiorcą. 
Jest to tylko wtedy zrozumiałe, jeśli przyjąć, iż ustawodawca zamierzał 
do nadania komentowanemu pojęciu ujęcia przedmiotowego. 

18. Bez wątpienia zakład obejmuje nie tylko samodzielne prawnie pod-
mioty, lecz także wyodrębnione części osób prawnych lub innych pod-
miotów prawnych. Część definicji „jednostka wykonująca działalność 
gospodarczą” może sugerować, iż ustawodawcy chodziło o włączenie 
do przedmiotowej regulacji także przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
551 k.c., to jest „zorganizowanego zespołu składników niematerialnych 
i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospo-
darczej”. Właśnie takie przedmiotowe ujęcie przyjmuje irlandzki akt 
normatywny implementujący przedmiotową dyrektywę („establishment 
– means in relation to a company, a division (however described) of the 
undertaking physically separatek from Rother parts of the company”). 

19. Trudna do zrozumienia jest także decyzja ustawodawcy o wyłącze-
niu oddziału spółki z pojęcia zakładu (oddział posiada odrębną osobo-
wość prawną).

20. Wskazanie na substrat osobowy zakładu bez wątpienia włącza pra-
codawcę w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy innego niż osoba fizyczna, 
w krąg pojęcia zakładu.

21. Na zakończenie należy podnieść wątpliwość, czy w ogóle był sens 
wprowadzania pojęcia „zakładu”. Należy zwrócić uwagę, iż niemiecka 
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ustawa implementująca oraz austriacka poprzestają na wprowadzeniu 
pojęcia spółki-córki, spółki zależnej.

 Zainteresowana spółka zależna lub zakład

22. Spółkę europejską zakładają tzw. spółki uczestniczące, to jest spół-
ki współtworzące, bezpośrednio uczestniczące w kreacji SE. Jednakże 
regulacji dotyczącej zaangażowania pracowników nie można ograni-
czyć tylko do spółek uczestniczących. Musi ona objąć swym działaniem 
szerszą grupę podmiotów członków grupy kapitałowej, w skład której 
wchodzą spółki uczestniczące. Stąd pomysł, aby także spółki zależne 
zostały objęte działaniem regulacji. Zainteresowanymi spółkami zależ-
nymi (i odpowiednio zakładami) są jednak tylko te spółki, które pozo-
stają w stosunku kontroli (element definicji pojęcia „spółki zależnej”) ze 
spółkami uczestniczącymi. To oznacza praktycznie ograniczenie regula-
cji do dwóch poziomów kapitałowych: spółki dominującej (spółki-mat-
ki) oraz spółki zależnej (spółki córki). Ewentualny poziom trzeci grupy 
kapitałowej (spółki wnuki) zostaje wyłączony z dobrodziejstwa działa-
nia komentowanej ustawy. Podsumowując zainteresowanymi spółkami 
zależnymi (zakładami) są tylko takie spółki, które po utworzeniu SE 
będą spółkami zależnymi SE. Wyjątkowo w procedurze utworzenia SE 
– holdingowej spółki uczestniczące stają się spółkami zależnymi SE, 
a spółki zależne spółek uczestniczących stają się spółkami-wnukami 
SE. Tym samym istnieje możliwość, iż w grupie kapitałowej SE będą 
funkcjonować spółki (zakłady) nieobjęte dobrodziejstwem komentowa-
nej ustawy.

 Pracownik

23. Z uwagi na transgraniczne działanie komentowanej ustawy poję-
cie pracownika będzie definiowane odpowiednio przez prawo państwa 
członkowskiego, które znajduje zastosowanie do stosunku pracy w spół-
ce lub zakładzie zatrudniającym tę osobę. Tę formułę należy uznać za 
przepis kolizyjny z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego. 
Prawem właściwym będzie zatem prawo państwa członkowskiego znaj-
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dujące zastosowanie u danego pracodawcy. Natomiast jakie prawo ma 
zastosowanie u danego pracodawcy wobec stosunku pracy rozstrzygać 
będzie ogólne prawo prywatne międzynarodowe państwa siedziby SE. 
Dla SE mającej siedzibę w Polsce prawem właściwym definiującym 
pracownika będzie prawo miejsca siedziby pracodawcy i zamieszkania 
pracownika w chwili powstania stosunku pracy lub jeśli takiego nie ma 
- miejsce siedziby (położenia) przedsiębiorstwa pracodawcy, lub osta-
tecznie miejsce wykonywania pracy (por. art. 33 ustawy z dnia 12 listo-
pada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe).
Pracownikiem zgodnie z polskim prawem jest osoba zatrudniona na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spół-
dzielczej umowy o pracę. Do tej grupy należy zaliczyć także pracowni-
ków tymczasowych, telepracowników, pracowników na zastępstwo.

 Przedstawiciel pracowników

24. Podobnie jak w stosunku do pojęcia „pracownika”, pojęcie „przed-
stawiciela pracowników” nie jest konkretnie zdefiniowane, a ustawo-
dawca w poszukiwaniu definicji odsyła do właściwego prawa lub prak-
tyki państwa członkowskiego. Prawem właściwym dla ustalenia defini-
cji „przedstawiciela pracowników” jest prawo właściwe dla stosunku 
pracy reprezentowanych pracowników. Ta norma kolizyjna ma zasto-
sowanie w sytuacji, gdy SE posiada siedzibę w Polsce („polskiej” SE). 
W stosunku do „zagranicznych” SE polski przepis kolizyjny, będzie 
miał tylko wówczas zastosowanie, jeśli do niego odeśle „zagraniczny” 
przepis prawa prywatnego międzynarodowego.

25. O roli przedstawiciela pracowników zob. komentarz do art. 61 
ust. 2.

26. Bezspornie polskie przepisy definiują, kogo należy wskazać jako 
„przedstawiciela pracowników” zatrudnionych w Polsce wówczas, gdy 
SE posiada siedzibę w Polsce. Wydaje się jednak, iż także w przypadku 
SE z „zagraniczną” siedzibą, pracowników zatrudnionych w Polsce po-
winien reprezentować „przedstawiciel pracowników” ustalony zgodnie 
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z prawem polskim. Norma zagraniczna nakazująca, aby przedstawiciela 
pracowników zatrudnionych w Polsce wyznaczano na podstawie prawa 
„zagranicznego” (obcego) byłaby sprzeczna z art. 2 dyrektywy 2001/86, 
który statuuje, iż „przedstawiciele pracowników oznaczają przedstawi-
cieli pracowników w rozumieniu prawa krajowego i/lub krajowej prak-
tyki”.

27. Podstawowym przedstawicielem wszystkich zatrudnionych u da-
nego pracodawcy pracowników są związki zawodowe. Podstawową 
rolę związków zawodowych podkreśla dyrektywa 2001/86 (por. pkt 18 
i 19 preambuły). Tym samym rolę naturalnego  reprezentanta, „przed-
stawiciela pracowników” w ww. kontekście, pełnić będą organizacje 
związkowe. Nie są przedstawicielami pracowników w rozumieniu ko-
mentowanego przepisu rady pracownicze, gdyż te powstają wyłącznie 
w przedsiębiorstwach państwowych, mieszanych oraz państwowych 
instytutach filmowych. Nie kwalifikują się także do desygnatu przed-
miotowego pojęcia tzw. specjalistyczne reprezentacje pracowników, ta-
kie jak przedstawiciel pracowników wybierany na potrzeby konsultacji 
w sprawie zwolnień grupowych. Raczej nie może być przedstawicielem 
pracowników w rozumieniu powyższym europejska rada zakładowa, 
gdyż po pierwsze ustawodawca przypisuje przedstawicieli do poszcze-
gólnych krajów, a nie reprezentuje pracowników ponadnarodowo, jak 
robi to ERZ. Po drugie dyrektywa 2001/86 wyraźnie rozdziela płaszczy-
zny regulacji ERZ oraz SE (zob. pkt 14 preambuły). Wydaje się, iż rady 
pracowników powstałe na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. 
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, 
także mogą występować jako reprezentant pracowników.

 Specjalny zespół negocjacyjny

28. Specjalny zespół negocjacyjny to reprezentant pracowników spół-
ek uczestniczących oraz spółek zależnych, którego jedynym celem ist-
nienia jest zawarcie porozumienia lub podjęcie decyzji o niezawieraniu 
porozumienia w sprawie zasad zaangażowania pracowników w SE. Pro-
cedurę kreacji SZN oraz negocjacji porozumienia regulują dalsze prze-
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pisy komentowanej ustawy (zob. komentarz do przepisów działu 2 i 3 
niniejszego tytułu).

 Organ przedstawicielski 

29. Organ przedstawicielski to organ reprezentujący pracowników SE 
i jej spółek zależnych wobec organu zarządzającego lub administracyj-
nego SE i wykonujący prawo do informacji, konsultacji oraz uczestnic-
twa (tzw. partycypacja w zarządzaniu SE, rozumiana szeroko). Organ 
przedstawicielski powstaje albo na mocy porozumienia zawartego z SE 
przez SZN, albo z mocy prawa, wówczas, gdy odpowiednie porozu-
mienie nie zostało zawarte. Szczegółowe rozwiązania odnośnie działań 
organu przedstawicielskiego powstałego na podstawie porozumienia - 
zob. przepisy Działu III, a powstały z mocy prawa zob. przepisy Działu 
IV (wraz z komentarzem).

 Zaangażowanie pracowników

30. Zgodnie z treścią nadaną temu pojęciu w dyrektywie 2001/86 (zwa-
ną tam uczestnictwem pracowników) „zaangażowanie pracowników” to 
każdy mechanizm umożliwiający pracownikom wpływ na proces decy-
zyjny w SE (por. wersję ang.„involvement of employees means any me-
chanizm, including information, consultation and participation, through 
which employees representatives may exercise an influence on decisions 
to be taken within the company” i niem. „Beteiligung der Arbeitnehmer 
- jedes Verfahren – einschließlich der Unterrichtung, Anhörung und der 
Mitbestimmung -, durch das die Vertreter der Arbeitnehmer auf die Be-
schlussfassung innerhalb der Gesellschaft Einfluss nehmen können”). 
Zgodnie z wykładnią językową, pojęcie ustawowe jest zatem zbyt wą-
skie, gdyż zawęża rozumienia tego pojęcia, tylko do trzech płaszczyzn 
informowania, konsultowania i uczestnictwa. Należy opowiedzieć się za 
wykładnią pro-wspólnotową to jest uznanie informowania, konsultacji 
i uczestnictwa, tylko za niektóre (choć podstawowe) formy wpływania 
na decyzje spółki.
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 Informowanie, konsultacje, uczestnictwo – zakres podmiotowy

31. Jeśli chodzi o stronę podmiotową ww. procesów to informowaną 
i konsultowaną jest reprezentacja pracowników (podmiot informowany, 
konsultowany) przez (z) właściwy(m) organ(em) SE (podmiot informu-
jący, konsultujący). Reprezentacją pracowników może być organ przed-
stawicielski (pracowników) powołany na podstawie porozumienia, 
o którym mowa w Dziale 3 komentowanej ustawy lub z mocy prawa na 
podstawie Działu 4 ustawy, lub, w razie niepowołania organu przedsta-
wicielskiego, przedstawiciele pracowników ustanowieni w inny sposób. 
Sformułowanie „ustanowieni w inny sposób” jest mylące. Na podsta-
wie analizy ustawowej treści porozumienia, o którym mowa w Dziale 
3 (por. zwłaszcza art. 82 ustawy), można stwierdzić, iż przedstawiciele 
pracowników mogą zostać powołani na podstawie tego samego porozu-
mienia, co organ przedstawicielski. Porozumienie musi jedynie odstąpić 
od powoływania organu przedstawicielskiego, a założyć powstanie in-
nego sposobu lub sposobów informacji i konsultacji (zamiast powołania 
organu przedstawicielskiego). Wydaje się, iż ten inny system informacji 
i konsultacji, powinien być systemem zdecentralizowanym lub rozpro-
szonym. Niezależnie bowiem od nazwy nadanej w ww. porozumieniu 
scentralizowanej reprezentacji pracowników (choćby „przedstawiciele 
pracowników”), z punktu widzenia ustawy, reprezentacja ta byłaby or-
ganem przedstawicielskim. Trudno bowiem przyjąć, iż rozróżnienie po-
między „organem przedstawicielskim”, a „przedstawicielami pracowni-
ków” zależy tylko i wyłącznie od nazwy nadanej centralnemu podmio-
towi reprezentującemu pracowników. Wydaje się, iż dla SE z siedzibą 
w Polsce może dojść do takiej sytuacji także wówczas, gdy zgodnie 
z art. 81 SZN wyraźnie odstąpi od zawierania porozumienia (co formy 
tej decyzji por. komentarz do art. 81), a równocześnie w SE zostanie 
ustanowiona procedura informowania i konsultacji z „przedstawiciela-
mi pracowników”.

Przedstawicielem pracowników ustanowionym w Polsce będą przede 
wszystkim działające w SE i jej spółkach zależnych organizacje związ-
kowe (por. uwagi do pojęcia „przedstawiciele pracowników”).
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Natomiast od strony SE za informowanie i konsultację odpowiedzialny 
jest właściwy organ SE. O „właściwym organie spółki” jest mowa w art. 
2 komentowanej ustawy. Jest nim organ zarządzający lub administru-
jący spółki. Pojęcie z art. 2 komentowanej ustawy różni się od pojęcia 
„właściwy organ SE” (por. terść i komentarz do art. 97), ale może stano-
wić wskazówkę dla interpretacji przedmiotowego pojęcia. Otóż w art. 
58 mowa jest o organie SE. Organem SE w systemie dualistycznym jest 
zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy (dla SE 
mającej swoją siedzibę w Polsce, dla „zagranicznych” SE odpowied-
nie organy zarządzające, nadzorcze i przedstawicielskie akcjonariuszy) 
natomiast w systemie monistycznym jest nim rada administrująca oraz 
walne zgromadzenie akcjonariuszy. Właściwym organem SE, na któ-
rym ciążyłyby obowiązki informacyjne i konsultacyjne, bezspornie 
może być zarząd lub rada administrująca (tak § 2 pkt 5 SEBG), a z pew-
nością nie może nim być walne zgromadzenie akcjonariuszy, z przyczyn 
oczywistych (organ ten nie jest w stanie wykonywać tych obowiązków). 
Można sobie wyobrazić, iż to rada nadzorcza pełniłaby takie obowiązki, 
lecz ze względu na brak bezpośredniego wpływu na kreowaną politykę 
biznesową SE oraz stałego bezpośredniego dopływu informacji o stanie 
SE i jej grupy kapitałowej, model ten mógłby okazać się niewydolny. 
Wydaje się jednak, iż ustawodawca użył pojęcia „właściwy organ SE” 
nie w kontekście korporacyjnym SE (tylko organy SE), lecz szerszym, 
organizacyjnym (także jednostki organizacyjne wewnątrz struktury SE). 
Zgodnie z art. 97 komentowanej ustawy właściwy organ SE przekazuje 
wszak dokumenty zarządu, rady nadzorczej lub rady administrującej, 
czyli ustawodawca wypowiada się o nich, jak o podmiotach zewnętrz-
nych wobec „właściwych organie SE”. Bez wątpienia dopuszczalnym 
rozwiązaniem byłoby obarczenie odpowiedzialnością informowania 
i konsultacji jednego z członków zarządu lub rady administrującej. Nie-
dopuszczalne byłoby natomiast ustanowienie jednego z pracowników 
SE, niskiego „rangą” jako „właściwy organ SE”.

Strona podmiotowa uczestnictwa patrząc z pozycji reprezentacji pra-
cowników nie różni się od strony podmiotowej procesu informowania 
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i konsultacji. Uwagi poczynione powyżej mają więc także tutaj zasto-
sowanie. Jeśli zaś chodzi o stronę podmiotową procesu uczestnictwa 
patrząc od strony SE, to jest ona powiązana ściśle z jej przedmiotowym 
zakresem i zostanie omówiona poniżej.

 Informowanie – zakres przedmiotowy, forma i termin

32. Zakres przedmiotowy informacji dotyczy spraw SE oraz jej spółek 
zależnych. Można wyróżnić trzy grupy informacji. Pierwsza to infor-
macje dotyczące samej SE (por. niemieckojęzyczną wersję art. 2 dyrek-
tywy 2001/86/WE: „Unterrichtung – (...) über die Angelegenheiten, die 
die SE selbst oder eine ihrer Tochtergesellschaft oder einen ihrer Betrie-
be in einem anderem Mitgliedstaat ...“), w tym jej jednostek położonych 
w kraju siedziby. Druga to grupa spraw dotyczących jej spółek zależ-
nych niezależnie od miejsca siedziby, w tym tych które mają swoją sie-
dzibę w kraju siedziby SE. Trzecią grupę żądanych informacji to spra-
wy dotyczące zakładów - jednostek organizacyjnych samodzielnych, 
jak zależne spółki osobowe (o rozróżnieniu pojęć „zakład” i „spółka 
zależna” zob. powyżej) oraz niesamodzielnych jak zakłady pracy, jed-
nostki produkcyjnej, jeśli są położone w innym państwie członkowskim 
niż SE. Muszą to być sprawy wspólne dla SE i jej grupy, choć element 
transgraniczny nie jest zawsze warunkiem koniecznym, dla określenie 
spraw, których proces informowania dotyczy. Reprezentacja pracowni-
ków może bowiem żądać informacji dotyczącej jednej spółki zależnej 
lub zakładu, jeśli sprawa wykracza poza sferę decyzyjną tych podmio-
tów na poziomie krajowym.
Zakres spraw objętych obowiązkiem informowania obejmuje zarówno 
sprawy czysto pracownicze, jak i gospodarcze, w szczególności stra-
tegie rozwoju i plany biznesowe, zarówno dotyczące działań zarządu, 
czy rady administrującej, jak i rady nadzorczej oraz zgromadzenia ak-
cjonariuszy. Pewnym wzorcem grupy spraw, o które reprezentacja pra-
cowników może pytać właściwy organ SE, jest wyliczenie w art. 97 ust. 
2 komentowanej ustawy. Zakres przedmiotowy może być oczywiście 
szerszy.
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Jeśli chodzi o formę przekazanych informacji to musi ona zapewnić re-
prezentacji pracowników możliwość zapoznania się z nimi na tyle wni-
kliwie, aby móc w późniejszym okresie zostać skonsultowanym w tych 
sprawach. Oznacza to powstanie obowiązku po stronie SE do fizycznego 
przekazania informacji na odpowiednim nośniku informacji (nie może to 
być przekazanie ustnej informacji, lecz raczej forma pisemna papierowa 
lub elektroniczna), a także w takim języku, który pozwoli zapoznać się 
z informacją. Dotyczy to zarówno obowiązku zapewnienia tłumaczeń 
przekazywanych dokumentów na język macierzysty reprezentanta oraz 
wyjaśnienia treści informacji, jeśli ta jest skomplikowana.
Termin przekazania informacji musi umożliwić reprezentantom pra-
cowników przygotowanie się do konsultacji z władzami SE po wcze-
śniejszej analizie zagadnienia. Wydaje się, iż właściwym terminem 
przekazania informacji jest termin miesięczny, a minimalnym termin 
dwóch tygodni, który rozpoczyna biec od dnia przekazania (doręczenie 
nośnika informacji), przed spotkaniem w celach konsultacji. W spra-
wach nagłych informacja powinna zostać przekazana niezwłocznie po 
powstaniu, niezależnie od terminu konsultacji.

 Konsultacje – zakres przedmiotowy, forma  i termin

33. Przedmiotem konsultacji jest wymiana poglądów i podjęcie dia-
logu w zakresie informowania. Celem konsultacji jest przedstawienie 
poglądu reprezentanta pracowników, który powinien wpłynąć na dzia-
łania władz SE. Działania te mogą polegać na przyjęciu stanowiska pra-
cowników, modyfikację stanowiska SE na skutek poglądu wyrażonego 
przez reprezentację pracowników, lub odrzuceniu stanowiska reprezen-
tacji pracowników w całości. Reprezentacja pracowników wyraża swoje 
stanowisko w formie opinii, po przeprowadzeniu dialogu z właściwym 
organem SE, przy czy w procesie konsultacji obie strony powinny być 
aktywne. Opinia powinna zostać wyrażona w formie pisemnej. W nad-
zwyczajnych okolicznościach opinia może być ustna.
Konsultacje muszą poprzedzać podjęcie decyzji przez władze SE. Nie 
mogą zatem być prowadzone równolegle do procesu decyzyjnego, a tym 
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bardziej nie mogą następować po podjęciu decyzji przez SE, gdyż wów-
czas nie różniłyby się niczym od procesu informowania.

 Uczestnictwo – zakres przedmiotowy

34. Uczestnictwo, zwane także partycypacją, to wpływ reprezentacji 
pracowników na sprawy SE, a mianowicie na kształt osobowy rady nad-
zorczej lub rady administrującej, przy czym wydaje się, iż w przypad-
ku systemu monistycznego, wpływ na radę administracyjną powinien 
ograniczyć się do członków nadzorujących, to jest innych niż dyrekto-
rzy wykonawczy. Wpływ ten może następować w sposób pozytywny 
poprzez wybór (wymagana jest zatem procedura wyborcza, wskazanie 
kandydatów i podjęcie zbiorowej decyzji, który spośród kandydatów 
ma stać się członkiem organu SE) lub wyznaczenie (inaczej procedura 
nominacji), jak w przypadku Polski lub Niemiec. Uczestnictwo może 
konsumować się także w sposób słabszy, to jest poprzez rekomenda-
cję, lub negatywny, to jest poprzez sprzeciw, jak w przypadku Holandii. 
Uczestnictwo dotyczyć może określonej liczby członków organu nad-
zorującego SE, przy czym materią porozumienia pozostaje wyznaczenie 
liczby członków. Pozytywny wpływ na osobowy kształt organu ograni-
cza się do części jej członków, natomiast model negatywny (sprzeciw) 
może obejmować wszystkich członków.

35. Jeśli w jednej ze spółek uczestniczących w kreacji SE funkcjono-
wał model uczestniczenia, model przyjęty w porozumieniu, lub wynika-
jący z mocy ustawy nie może gwarantować mniejszych praw dla repre-
zentacji pracowników.

36. W Polsce generalnie nie istnieje zasada uczestnictwa, to jest wpły-
wu pracowników na skład osobowy organów spółek. Wyjątkiem są 
spółki Skarbu Państwa powstałe z przedsiębiorstw państwowych w wy-
niku komercjalizacji. W sytuacji kiedy spółka Skarbu Państwa uczestni-
czyła w kreacji SE, jej zasady uczestnictwa rozprzestrzeniają się na całą 
SE. Jeśli akcjonariuszem spółki jest jedynie Skarb Państwa, wówczas 
członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, 
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z tym że dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią osoby wybrane 
przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez pracowni-
ków i w jednej piątej przez rolników lub rybaków. Natomiast od chwili, 
w której Skarb Państwa przestaje być jedynym akcjonariuszem spółki 
powstałej w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu dotyczące 
powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być zmie-
nione, z tym że pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zacho-
wują prawo wyboru:
 1) dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu 
członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsię-
biorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują 
prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej,
 2) trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu 
do dziesięciu członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształ-
cenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy 
zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej,
 3) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu 
lub więcej członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia 
przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy za-
chowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej (por. art. 12 
i 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw). 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby także uprawnienie do wyboru przez 
pracowników jednego członka zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie 
w spółce wynosi powyżej 500 pracowników, zostało w SE utrzymane.

 Dane identyfikacyjne

37. Dane identyfikacyjne ograniczają się do firmy oraz numeru identy-
fikacyjnego właściwego rejestru podmiotów biorących udział w kreacji 
SE. Dane te muszą zostać udostępnione przedstawicielom pracowników 
(por. art. 61 komentowanej ustawy). Odnośnie firmy i właściwego re-
jestru zob. komentarz do przepisów Tytułu I oraz Działu I Tytułu III 
komentowanej ustawy.
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DZIAŁ 2

SPECJALNY ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY

Rozdział 1
Zadania specjalnego zespołu negocjacyjnego

 Art.  59.  1.  Zadaniem specjalnego zespołu negocjacyjnego 
jest zawarcie z właściwymi organami spółek uczestniczących poro-
zumienia w sprawie zasad zaangażowania pracowników SE.
 2. Specjalny zespół negocjacyjny reprezentuje pracowników 
zatrudnionych w spółkach uczestniczących oraz zainteresowanych 
spółkach zależnych i zakładach mających wejść w skład SE.

 Uwagi ogólne

1. Dział 2 komentowanej ustawy reguluje powstanie specjalnego zespo-
łu negocjacyjnego oraz wskazuje jego zadania – zawarcie porozumienia 
w sprawie zasad zaangażowania pracowników SE. Samą procedurę zawar-
cia porozumienia reguluje kolejny dział komentowanej ustawy – Dział 3 
„Porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników w SE”.
Jedynym zadaniem specjalnego zespołu negocjacyjnego jest podjęcie 
decyzji o zawarciu lub niezawieraniu ww. porozumienia. SZN może 
także zadecydować na samym wstępie, iż nie zamierza podejmować ne-
gocjacji w celu zawarcia porozumienia (por. komentarz do art. 81).

 Strona podmiotowa porozumienia – strona pracodawcy

2. Porozumienie ma zostać zawarte z „właściwymi organami spółek 
uczestniczących”. Spółki uczestniczące to spółki, które bezpośrednio 
uczestniczą w powołaniu SE. Organem, który zawiera stosowne poro-
zumienie jest organ zdolny do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki 
uczestniczącej. Będzie to najczęściej zarząd lub rada administracyjna. 
Także rada nadzorcza może zostać zaangażowana w procedurę zawie-
rania porozumienia, jeśli wymaga tego statut spółki (najczęściej przyj-
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mowaną formułą jest wcześniejsze uzyskanie zgody rady na planowaną 
decyzję zarządu). Samo rozporządzenie 2157/2001 w sprawie statutu SE 
przewiduje możliwość zatwierdzenia porozumienia przez walne zgroma-
dzenie spółek uczestniczących (por. komentarz do art. 20 i 22, a także art. 
23 ust.2 ww. rozporządzenia). Dlatego też ustawodawca mówi o „właści-
wych organach spółek uczestniczących” (zawsze organ zarządzający plus 
walne zgromadzenie), a nie o „właściwym organie spółek uczestniczą-
cych”.

 Strona podmiotowa – strona pracownicza

3. SZN reprezentuje pracowników spółek uczestniczących oraz ich 
spółek córek a także zakładów spółek uczestniczących. Jak już wska-
zywano w komentarzu do art. 58 struktura ta jest tylko dwupoziomowa 
(spółka uczestnicząca – spółka zależna) i wyłącza pracowników zatrud-
nionych w spółkach-wnuczętach. Podkreślenia wymaga, iż użyte przez 
ustawodawcę sformułowania „mających wejść w skład SE” odnosi się 
tylko do zakładów, które przed powstaniem SE były zakładami spółek 
uczestniczących, a następnie zostaną zamknięte w podmiotowości praw-
nej SE. 
Spółki uczestniczące na końcu procesu kreacji SE mogą ulec likwidacji, 
a ich pracownicy zostaną przejęci przez SE. Spółki uczestniczące mogą 
także stać się spółkami-córkami dla SE lub spółkami-matkami (por. ko-
mentarz do art. 2 komentowanej ustawy). W każdym przypadku SZN 
reprezentuje zatrudnionych tam pracowników.
Odnośnie pojęcia pracownika zob. komentarz do art. 58.

 Waga porozumienia

4. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia SE spółka europejska może zo-
stać zarejestrowana dopiero wtedy, gdy zostało zawarte przedmiotowe 
porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników, albo jeżeli SZN 
podjął decyzję o niezawieraniu porozumienia (także niepodejmowania 
negocjacji) lub okres przeznaczony na negocjacje dobiegł końca, a po-
rozumienie nie zostało zawarte (por. komentarz do art. 22).
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5. Statut SE nie może być sprzeczny z porozumieniem dotyczącymi 
zaangażowania pracowników. W przypadku, gdy nowe (zmienione) po-
rozumienie jest rozbieżne ze statutem SE, musi on zostać w odpowied-
nim zakresie zmieniony. W takim przypadku, Państwo Członkowskie 
może przewidzieć, że organ zarządzający lub administracyjny SE bę-
dzie uprawniony do wprowadzenia zmian w Statucie bez podejmowania 
dodatkowej uchwały walnego zgromadzenia. 

Rozdział 2
Utworzenie specjalnego zespołu negocjacyjnego

 Art.  60.  Specjalny zespół negocjacyjny powołuje się nie-
zwłocznie po ogłoszeniu przez właściwe organy spółek uczestniczą-
cych plan połączenia, utworzenia holdingowej SE, przekształcenia 
spółki akcyjnej w SE albo uzgodnieniu planu powstania zależnej 
SE, zgodnie z przepisami rozporządzenia 2157/2001.

1. Komentowany artykuł wskazuje na postulat szybkości działania 
przy powołaniu SZN. Określa on, iż SZN powinien powstać niezwłocz-
nie po ogłoszeniu przez spółki uczestniczące decyzji o przystąpieniu do 
procedury powoływania SE – ogłoszenia planu powołania SE (odnośnie 
form powstania SE zob. komentarz do art. 1). Komentowany przepis 
jest jednak wyłącznie przepisem postulatywnym. Szczegółową proce-
durę powołania SZN regulują bowiem art. 61 i następne komentowanej 
ustawy. Należy jednak zwrócić uwagę na dwa następujące aspekty.

2. Przepis postuluje niezwłoczne powstanie SZN. Niezwłocznie 
oznacza bez zbędnej zwłoki. Zazwyczaj sformułowanie te odnosi się do 
podjęcia jednej czynności, a okres który spełnia warunek niezwłoczno-
ści mieści się w dniach lub najwyżej tygodniach. W tym przypadku jest 
inaczej. Procedura powołania SZN może rozciągnąć się w czasie, jeśli 
struktura przyszłej SE jest rozległa (występuje wiele spółek uczestni-
czących oraz spółek zależnych oraz zakładów). Jednakże także wów-
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czas organy spółek uczestniczących odpowiedzialne za utworzenie SZN 
muszą prowadzić tę procedurę bezzwłocznie.

3. Procedura powołania SZN musi zostać rozpoczęta niedługo po 
podjęciu pierwszych kroków w celu powołania SE. Tym pierwszym kro-
kiem jest opracowanie przez organy zarządcze lub administracyjnego 
planu utworzenia SE (np. planu połączenia) i podanie go do do publicz-
nej wiadomości. Podanie do publicznej wiadomości planu utworzenia 
SE następuje poprzez ogłoszenie tej informacji w oficjalnym publikato-
rze państwa członkowskiego oraz zwyczajowo (por. art. 20 i 21, art. 32 
ust. 3, art. 37 ust. 5. rozporządzenia SE). W Polsce takim publikatorem 
jest Monitor Polski „B” oraz codzienna gazeta o zasięgu krajowym. Ad-
resatem informacji nie są tylko pracownicy, choć i oni mogą uzyskać 
taką publiczną informację, lecz wszyscy zainteresowani. 
Nie stanowi rozpoczęcia procedury powołania SE spotkania organów 
zarządzających spółek, które ewentualnie niewykluczają podjęcie decy-
zji o powołaniu SE.

4. Zwlekanie z powołaniem SZN wypełnia przesłanki utrudniania 
utworzenia SZN, co upoważnia do nałożenia sankcji na członków orga-
nów spółki uczestniczącej, spółek zależnych lub kierownictwa zakładu 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie 
od miejsca statutowej siedziby SE (por. komentarz do art. 133).

 Art.  61.  1.  Spółki uczestniczące określają dzień rozpoczęcia 
postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu ne-
gocjacyjnego. Powinien to być ten sam dzień dla wszystkich spółek 
uczestniczących.
 2. W celu rozpoczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, 
spółka uczestnicząca przedstawia przedstawicielom pracowników, 
a w razie ich nieustanowienia – pracownikom, w sposób przyjęty 
w tej spółce:
1) dane identyfikacyjne tej spółki, zainteresowanych spółek zależ-
nych i zakładów;
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2) informację o liczbie pracowników zatrudnionych w każdej ze 
spółek uczestniczących, zainteresowanych spółkach zależnych i za-
kładach.

1. Pierwszym krokiem po ogłoszeniu przez spółki uczestniczące pla-
nu wykreowania SE jest określenie dnia rozpoczęcia procedury utwo-
rzenia SZN. Dzień ogłoszenia planu utworzenia SE a dzień rozpoczęcia 
postępowania zmierzającego do utworzenia SZN to różne dni. Pomię-
dzy tym pierwszym, a tym drugim nie może upłynąć zbyt wiele czasu. 
Także tutaj aktualny jest postulat działania bez zbędnej zwłoki.

2. Dniem rozpoczęcia procedury utworzenia SZN jest dzień powia-
domienia przedstawicieli pracowników (pracowników) o danych spółek 
uczestniczących (zarówno tej zatrudniającej powiadamianych pracow-
ników, jak i pozostałych spółek uczestniczących) oraz ich spółek zależ-
nych i zakładów. W miarę możliwości powinien to być ten sam dzień. 
Jeśli jest to niemożliwe, ze względu na zróżnicowane święta i dni wolne 
od pracy w państwach ww. spółek, informacja powinna zostać przeka-
zana w najbliższym dniu roboczym.

3. Choć nastąpiło już ogłoszenie planu utworzenia SE (por. zakres in-
formacji upublicznionej – art. 21 rozporządzenia SE), nie można założyć, 
iż pracownicy podmiotów zainteresowanych (spółek uczestniczących, za-
interesowanych spółek zależnych i zakładów) zostali już powiadomieni 
o planie utworzenia SE poprzez jego ogłoszenie. Pierwsza wywołująca 
skutki prawne dla pracowników informacja, to informacja, o której mowa 
w art. 61 ust. 2 komentowanej ustawy. Przekazania tej informacji pracow-
nikom lub ich przedstawicielom rozpoczyna proces tworzenia SE.

4. Forma przekazania informacji nie jest konkretnie określona, lecz 
powinna to być forma wykorzystująca kanały komunikacji przyjęte 
w spółce (pismo skierowane do wszystkich przedstawicieli pracowni-
ków, email, informacja na tablicy). W celu pogłębienie refleksji nad 
informacją, należy opowiedzieć się nad jej trwałą formą, i przeciwko 
wyłącznie ustnej rozmowie.
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5. Jest oczywiste, iż stosowną informację otwiera komunikat o podję-
ciu decyzji przez spółki uczestniczące o utworzeniu SE, choć stanowić to 
będzie powtórzenie informacji podanej już do publicznej wiadomości przy 
okazji ogłoszeniu planu, o którym mowa w art. 60 komentowanej ustawy. 
Ponadto informacja musi zawierać dane identyfikacyjne spółek uczestni-
czących i zainteresowanych spółek zależnych oraz zakładów, to określenie 
formy prawnej, firmy i statutowej siedziby każdej z nich, właściwy rejestr, 
do którego zostały wpisane oraz numer wpisu do tego rejestru, zależności 
organizacyjne i kapitałowe pomiędzy nimi (strukturę grup kapitałowych, to 
jest odpowiedź na pytanie – „kto ma kogo”). Ponadto należy przekazać pra-
cownikom informację o liczbie zatrudnionych w każdej spółce (uczestniczą-
cej i zależnej) i zakładzie pracowników na dzień rozpoczęcia postępowania 
zmierzającego do utworzenia SZN (por. § 4 pkt 4 SEBG, który przyjmuje 
inny dzień – dzień ogłoszenia planu utworzenia SE) oraz wskazać zbiorczo, 
ile pracowników jest zatrudnionych w poszczególnych państwach człon-
kowskich. Wydaje się, wśród zatrudnionych należy uwzględnić wszystkich 
pracowników (por. komentarz do art. 58), ale ich liczbę przeliczyć i przed-
stawić liczbę pełnych etatów. Ponadto można oczekiwać, iż pracownicy (ich 
przedstawiciele) otrzymają dane kontaktowe do przedstawicieli pracow-
ników w innych spółkach i zakładach oraz zostaną poinformowani o już 
przysługujących pracownikom w innych spółkach prawach do informacji, 
konsultacji i uczestnictwa oraz że zostanie im przedstawiony podział miejsc 
w SZN pomiędzy poszczególnych pracodawców (spółki i zakłady) – por. 
komentarz do art. 64 i 68 ustawy.

 Art.  62.  1.  W celu określenia podstawy podziału miejsc w spe-
cjalnym zespole negocjacyjnym, przypadających pracownikom z da-
nego państwa członkowskiego, spółka uczestnicząca ustala liczbę pra-
cowników na dzień rozpoczęcia postępowania, o którym mowa w art. 
61 ust. 1.
 2. Jeżeli w okresie od dnia ustalenia liczby pracowników, 
o którym mowa w ust. 1, do dnia powołania specjalnego zespołu ne-
gocjacyjnego, liczba tych pracowników ulegnie istotnej zmianie, to 
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podział miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym również ulega 
zmianie, przy zachowaniu warunków określonych w art. 64.
 3. Przy ustalaniu liczby pracowników uwzględnia się zarów-
no osoby zatrudnione w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu 
pracy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

1. Komentowany przepis wyodrębnia zasób osobowy, który zostanie 
włączony w proces tworzenia SZN. Ustęp pierwszy wskazuje cel wy-
odrębnienia tego zasobu – określenie podstawy podziału miejsc w SZN, 
lecz równocześnie wskazuje grupę, którą SZN będzie reprezentował 
i która obejmie uprawnienia wynikające z zaangażowania pracowników. 
Niestety wyodrębnienie nie jest precyzyjne i wyraźne. Ze względu jed-
nak na cel regulacji należy przyjąć, iż w skład ww. grupy wchodzić będą 
wszyscy zatrudnieni pracownicy zarówno w spółce uczestniczącej, jak 
i zależnej, a także w wyodrębnionych organizacyjnie zakładach pracy. 
Natomiast skład SZN nie będzie powoływany przez pracowników spół-
ek zależnych spółek zależnych (spółek wnucząt), gdyż nie reprezentuje 
on tych pracowników (por. komentarz do art. 58).

2. Obowiązek wskazania podstawy podziału miejsc, to jest obliczenia 
wielkości zatrudnienia, ciąży na spółkach uczestniczących. To one usta-
lają liczbę zatrudnionych pracowników zarówno przez spółkę uczestni-
czącą jak i zależną lub w odrębnych zakładach (pracodawcę). Dniem na 
który ustala się stan zatrudnienia jest dzień rozpoczęcia postępowania 
zmierzającego do utworzenia SZN, to jest dzień przekazania informacji, 
o których mowa w art. 61 ust. 2 komentowanej ustawy. Ustalenie liczby 
zatrudnionych nie stanowić będzie zbytniego obciążenie, gdyż spółka 
uczestnicząca i tak jest zobowiązana taką informację przekazać.

3. Informacja o liczbie zatrudnionych obejmuje wskazanie jaki praco-
dawca (spółka uczestnicząca, zależna, zakład) zatrudnia ilu pracowników 
i ilu pracowników jest zatrudnionych w poszczególnych państwach.

4. Liczba ustalonego zatrudnienia nie jest równa liczbie rzeczywiście 
zatrudnionych pracowników, gdyż przy ustaleniu liczby (stanu) zatrud-
nienia uwzględnia się pracowników zatrudnionych w pełnym i niepeł-
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nym wymiarze czasu pracy, w przeliczeni na pełne etaty (czterech pra-
cowników zatrudnionych na ¼ etatu daje jeden pełny etat według stanu 
zatrudnienia).

5. Efektem ustalenia stanu zatrudnienia jest możliwość przejścia 
do kolejnego etapu procedury tworzenia SZN, to jest podziału miejsc 
w SZN pomiędzy poszczególne państwa członkowskie (pracowników 
zatrudnionych w tych państwach). Jeśli pomiędzy dniem ustalenia sta-
nu zatrudnienia, a dniem powołania SZN nastąpi istotna zmiana liczby 
pracowników wówczas także stosowny podział miejsc w SZN ulega 
zmianie. Istotną zmianą liczby pracowników jest zmiana o co najmniej 
10 % ogólnej liczby pracowników, to jest zmiana, która powoduje ko-
nieczność dokonania ponownego podziału miejsc w SZN.

 Art.  63.  Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego są 
wybierani lub wyznaczani w każdym państwie członkowskim zgod-
nie z prawem tego państwa członkowskiego.

1. Z definicji SE wynika, iż pracownicy zatrudnieni w spółkach 
uczestniczących (ewentualnie spółkach zależnych i zakładach) muszą 
być zatrudnieni, w co najmniej w dwóch krajach, gdyż co najmniej dwie 
spółki uczestniczące (kreujące SE) muszą mieć siedzibę w co najmniej 
dwóch różnych państwach członkowskich. W konsekwencji w skład 
SZN, który reprezentuje wszystkich pracowników spółek uczestniczą-
cych (zależnych i zakładów), wchodzić muszą reprezentanci pracow-
ników z różnych państw. Powstaje więc pytanie, jak i według jakiego 
prawa skompletować skład SZN. Dla SE mającej siedzibę w Polsce od-
powiedź udziela komentowany przepis.

2. Komentowany przepis wprowadza zasadę, iż członkowie SZN są 
powoływania z każdego państwa członkowskiego, gdzie zatrudnieni są 
pracownicy spółek uczestniczących, zależnych i zakładów (co do szcze-
gółów por. komentarz do art. 64). Ponadto komentowany przepis jest 
kolejną normą kolizyjną, która została zamieszczona w ustawie. Określa 
prawo właściwe dla sposobu powołania członków SZN, lecz ma zasto-
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sowanie tylko do sytuacji podstawowej, to jest wówczas gdy SE będzie 
miała siedzibę w Polsce. 

3. Norma kolizyjna odnosi się tylko do sposobu wyłonienia członków 
SZN. Nie dotyczy ani sposobu ustalenia liczby zatrudnionych – ten pro-
blem rozwiązuje art. 61, ani podziału liczby miejsc w SZN pomiędzy 
poszczególne państwa członkowskie – ten problem rozwiązuje art. 64 
komentowanej ustawy.

4. W celu odnalezienia regulacji sposobu powołania członków SZN na-
leży sięgnąć do prawa, które jest właściwe dla zatrudnionych pracowników, 
których z kolei ma reprezentować członek SZN. Zgodnie z art. 33 prawa 
prywatnego międzynarodowego będzie to prawo miejsca siedziby praco-
dawcy i zamieszkania pracownika w chwili powstania stosunku pracy lub 
jeśli takiego nie ma - miejsce siedziby (położenia) przedsiębiorstwa praco-
dawcy, lub ostatecznie miejsce wykonywania pracy. A zatem dla pracowni-
ków mieszkających w Niemczech, wykonujących pracę w Niemczech u pra-
codawcy mającego siedzibę w Niemczech będzie to prawo niemieckie.

5. Komentowana norma włącza tym samym prawo obce do grupy 
norm regulujących zaangażowanie pracowników w SE mającą siedzibę 
w Polsce.

6. Podkreślić należy, iż komentowany przepis odsyła do prawa ob-
cego w poszukiwaniu sposobu powołania członków SZN w ogólności, 
nie przesądzając jaki ma to być sposób. Uszczegóławiając sposób po-
wołania członków SZN używa formuły „są wybierani lub wyznaczani”. 
Możliwość wyłonienia reprezentanta pracowników w dwojaki sposób 
– poprzez wybór lub wyznaczenie – została skomentowana w orzecze-
niu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. sygn. akt K 23/07 
(Dz. U. Nr 120, poz. 778). Trybunał opowiedziała się przeciwko moż-
liwości wyznaczania reprezentantów pracowników przez organizacje 
związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy. 
Trybunał odniósł się do implementacji podobnie brzmiącej dyrektywy 
2002/14, co dyrektywa 2001/86, poprzez Ustawę z dnia 7 kwietnia 2006 
r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
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(Dz. U. Nr 79, poz.550) i stwierdził, iż z samego celu dyrektywy wynika 
sprzeczność przyjętego przez polską ustawę o informowaniu i konsul-
tacji modelu nominacji przez organizacje związkowe członków repre-
zentanta pracowników – rady pracowników. Pomijając sporną kwestię 
dopuszczalności badania przez Trybunał zgodności przepisów ustawy 
z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej, należy wskazać, iż ze stanowi-
ska Trybunału wyrażonego w ww. orzeczeniu można wywieść zakaz 
implementacji nakazu informowania przedstawicieli pracowników i do-
konywania konsultacji z nimi, kiedy przedstawiciele pracowników są 
wyłaniani w inny sposób niż wybory (to jest inaczej wyznaczenie przez 
wszystkich pracowników, por. pkt III 5.4. ww. wyroku TK).

7. Powyższa teza orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie może 
zostać automatycznie przeniesiona na grunt komentowanej ustawy. Dy-
rektywa Rady 2001/86/WE przewiduje dwa sposoby wyłonienia człon-
ków zespołu negocjacyjnego – wybór lub desygnacja (ang. electing or 
appointing, niem, Wahl oder Bestellung  - art. 3 ust. 2 a i b dyrektywy 
2001/86). W pierwotnym projekcie ustawy implementującej dyrektywę 
zaproponowano wyłącznie przeprowadzanie wyborów jako sposobu 
wyłonienia członków specjalnego zespołu negocjacyjnego. Ustawo-
dawca wobec pracowników zatrudnionych na terytorium Polski mógł 
oczywiście wybrać model wyborów jako jedyny sposób właściwej im-
plementacji dyrektywy 2001/86, ale mógł też, co uczynił, wybrać spo-
sób wyznaczenia reprezentanta pracowników (zasadniczo jest to sposób 
mieszany (por. komentarz do art. 65). Wbrew tezie TK dyrektywa po-
zostawia tutaj swobodę wyboru modelu wyłaniania składu SZN, a w ra-
mach implementacji mieści się także model nominacji (wyznaczenia).

8. Podkreślić należy, iż choć sposób kreacji SZN spółki europejskiej 
został pozostawiony do wyboru polskiemu ustawodawcy, to w momencie 
implementacji dyrektywy 2001/86 nie miał już takiego wyboru. Wskazać 
należy, że dyrektywa Rady 94/45 zawiera identycznie brzmiący przepis 
jak dyrektywa 2001/86. Art. 5 ust. 2 a dyrektywy 94/45 brzmi: „Państwa 
Członkowskie ustalają tryb wyboru lub powoływania członków specjal-
nego zespołu negocjacyjnego, których należy wybrać lub powołać na ich 
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terytorium” lub w wersji angielskiej „The Member States shall determine 
the method to be used for the election or appointment of the members of the 
special negotiating body who are to be elected or appointed in their territo-
ries”. Natomiast art. 3 ust. 2 b dyrektywy 2001/86 brzmi: „Państwa Człon-
kowskie ustalają sposób wyboru lub desygnowania członków specjalnego 
zespołu negocjacyjnego, którzy mają być wybrani lub desygnowani na ich 
terytorium” lub w wersji angielskiej „Member States shall determine the 
method to be used for the elektron or appointment of the members of the 
special negotiating body who are to be elected or appointed in their ter-
ritories” Implementując dyrektywę 94/45 ustawodawca wybrał metodę 
desygnacji (nominacji) przez reprezentatywne związki zawodowe jako 
formę wyłaniania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego (art. 8 
ustawy o ERZ. Nie jest właściwe, aby ustawodawca identycznie brzmiące 
przepisy dyrektyw różnie implementował i kształtował sposób wyłaniania 
członków specjalnego zespołu negocjacyjnego raz zapewniając związkom 
zawodowym możliwość nominacji, raz odmawiając im takiego prawa. 
Należy również podkreślić, iż jednolitość zasad wyłaniania członków spe-
cjalnego zespołu negocjacyjnego w ustawie o ERZ oraz komentowanej 
ustawie SE regulujących wszak pokrewne sfery stosunków społecznych 
stanowi warunek konieczny zachowania spójności systemowej.

 Art.  64.  1.  Na każdą grupę pracowników zatrudnionych w danym 
państwie członkowskim, obejmującą 10% liczby pracowników zatrud-
nionych ogółem w spółkach uczestniczących oraz zainteresowanych spół-
kach zależnych i zakładach we wszystkich państwach członkowskich, 
przypada jedno miejsce w specjalnym zespole negocjacyjnym.
 2. W przypadku gdy liczba pracowników zatrudnionych 
w danym państwie członkowskim jest mniejsza od liczby stanowią-
cej 10% liczby pracowników zatrudnionych ogółem, to jedno miej-
sce w specjalnym zespole negocjacyjnym przypada w tym państwie 
na grupę pracowników liczącą mniej niż 10 % liczby pracowników 
zatrudnionych ogółem.
 3. W przypadku gdy liczba pracowników zatrudnionych w da-
nym państwie członkowskim jest większa od liczby stanowiącej 10% 
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liczby pracowników zatrudnionych ogółem, to jedno miejsce w spe-
cjalnym zespole negocjacyjnym przypada na każdą następną grupę 
pracowników rozpoczynającą tworzenie kolejnej grupy pracowni-
ków liczącej 10 % liczby pracowników zatrudnionych ogółem.
 4. W przypadku gdy SE jest tworzona w drodze połączenia 
spółek, w wyniku którego jedna lub więcej spółek uczestniczących 
utraci z dniem rejestracji SE osobowość prawną, pracownicy takiej 
spółki mają prawo wyboru lub wyznaczenia zgodnie z prawem da-
nego państwa członkowskiego dodatkowo jednego członka specjal-
nego zespołu negocjacyjnego, przy czym nie może to prowadzić do 
sytuacji, aby w składzie tego zespołu pracownicy takiej spółki byli 
podwójnie reprezentowani.
 5. Liczba dodatkowych członków specjalnego zespołu negocja-
cyjnego pochodzących z danego państwa członkowskiego nie może 
przekroczyć  20 % członków tego zespołu wybranych lub wyznaczo-
nych zgodnie z ust. 1-3.
 6. Jeżeli liczba spółek uczestniczących tracących osobowość 
|prawną, o których mowa w ust. 4, przewyższa liczbę dostępnych 
dodatkowych miejsc, to dodatkowe miejsca przydziela się pracow-
nikom tych spółek w kolejności zmniejszającej się liczby pracowni-
ków zatrudnionych w każdej z tych spółek.

1. Komentowany artykuł reguluje zasady ustalenia podziału miejsc 
pomiędzy poszczególne grupy pracowników z różnych państw człon-
kowskich i tym samym określa liczebności SZN. Proces kreacji SZN 
jest rządzony przez zasadę reprezentatywności i proporcjonalności.

2. Zasada reprezentatywności zakłada, iż wszyscy pracownicy po-
winni być reprezentowani przez członków SZN, to jest każdy pracow-
nik powinien mieć wpływ na ukształtowanie się składu SZN. Natomiast 
zasada proporcjonalności zakłada, iż pracownicy powinni mieć wpływ 
na skład SZN proporcjonalnie do swojej liczebności. Jeśli liczba pra-
cowników jednej grupy jest wyższa, to ich wpływ na skład SZN też 
odpowiednio musi być silniejszy. Aby zapewnić realizację zasady pro-
porcjonalności komentowany przepis dzieli ogół pracowników zatrud-
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nionych w spółkach uczestniczących, zależnych i zakładach (to jest 
w przyszłej, całej, dwupoziomowej – por. art. 58 – grupie SE) na pra-
cowników poszczególnych państw członkowskich. Zasada reprezenta-
tywności i proporcjonalności składu SZN doznaje oczywiście pewnych 
ograniczeń wynikających ze stanu zatrudnienia, o czym później.

3. Wśród grupy pracowników zatrudnionych w jednym państwie 
członkowskim na każde 10% pracowników ogólnej liczby pracowników 
ustalonej na dzień powiadomienia przedstawicieli pracowników o rozpo-
częciu procesu kreacji SE i SZN (por. art. 61) przypada jedno miejsce 
w SZN. Od tej zasady obowiązują dwa wyjątki. Nie jest konieczne aby 
osiągnąć całe 10 % ogólnej liczby pracowników, aby uzyskać 1 miejsce 
w SZN. Pracownicy, którzy są zatrudnieni w jednym państwie członkow-
skim, niezależnie od faktu, iż ich liczba jest mniejsza niż 10 % ogólnej 
liczby pracowników, zawsze otrzymują jedno miejsce w SZN. Powyższa 
zasada ma zastosowanie także wtedy, gdy w państwie członkowskim za-
trudniny jest jeden pracownik. Drugim wyjątkiem jest zasada, iż na każde 
rozpoczęte 10 % ogólnej liczby głosów przysługuje pracownikom jedno 
miejsce w SZN. W celu większej przejrzystości zob. poniższy przykład, 
przy czym spółka uczestnicząca jest oznaczona jako Su., spółka zależna 
jako Sz.,a pracownicy zatrudnieni w spółce jako Prac.:

Państwo 
członkowskie A

Państwo 
członkowskie B

Państwo 
członkowskie C Razem

Su 1: 17 000 Prac. Sz 1: 50 000 Prac. Sz 1: 12 500 Prac.
Su 2: 7 000 Prac. Sz 2: 20 000 Prac. Sz. 2: 10 000 Prac.
Su 3: 4 000 Prac. Sz 3: 10 000 Prac. Sz 3: 5 000 Prac.
Su 4: 2 000 Prac Sz 4: 5 000 Prac. brak
Su 5: 1 500 Prac Sz 5: 3 500 Prac. brak
Su 6: brak brak 2 500 Prac.
Suma:

31 500 Prac. 88 500 Prac. 30 000 Prac. 150 000 Prac.
Udział:
21 % 59 % 20 % 100 %

Miejsca w SZN:
3 � 2 11

Źródło: Nagle/Feris/Kleinsorge, „Die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Europäischen 
Gesellschaft – SE, Kommentar zum SE-Beteiligungsgesetz”, München 2005, s. 86.
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4. Pewną modyfikację procedury podziału miejsc przewiduje art. 64 
ust. 4 -6. Otóż w przypadku utworzenia SE poprzez połączenie spółek, 
to jest utratę osobowości prawnej przez jedną lub więcej spółek uczest-
niczących, pracownicy spółki tracącej osobowość prawną otrzymują 
prawo do jednego członka SZN, niezależnie od liczby pracowników. 
Liczba członków SZN zostaje powiększona w stosunku do liczby człon-
ków SZN, która została ustalona zgodnie z powyższymi zasadami. Por 
przykład:

Państwo 
członkowskie A

Państwo 
członkowskie B

Państwo 
członkowskie C

Razem

Su 1: 17 000 Prac. Sz 1: 50 000 Prac. Sz 1: 12 500 Prac.
Su 2: 7 000 Prac. Sz 2: 20 000 Prac. Sz. 2: 10 000 Prac.
Su 3: 4 000 Prac. Sz 3: 10 000 Prac. Sz 3: 5 000 Prac.
Su 4: 2 000 Prac
Traci osobowość 
prawną

Sz 4: 5 000 Prac. brak

Su 5: 1 500 Prac Sz 5: 3 500 Prac. brak
Su �: brak
Traci osobowość 
prawną

brak 2 500 Prac.

Suma:
31 500 Prac. 88 500 Prac. 30 000 Prac. 150 000 Prac.

Udział:
21 % 59 % 20 % 100 %

Miejsca w SZN 
wg. zasad ogólnych:

3 � 2 11
Miejsca w SZN po 

modyfikacji
Su 4 i � 

otrzymują po 
dodatkowym członku

3 + 1 � 2+1 13
Źródło: Nagle/Feris/Kleinsorge, „Die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Europäischen 
Gesellschaft – SE, Kommentar zum SE-Beteiligungsgesetz”, München 2005, s. 86.

Ratio legis tego mechanizmu jest wzmocnienie siły głosu pracowników, 
którzy na skutek likwidacji ich pracodawcy są w gorszej sytuacji, niż 
ich koledzy z innych spółek. To ci pracownicy będą zmuszeni do inte-
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gracji z innym modelem ładu korporacyjnego. Ich głos w SZN powinien 
być zatem wyraźnie słyszalny.

5. Modyfikacja, o której mowa nie może doprowadzić, do udzielenia 
pracownikom spółki uczestniczącej dodatkowego miejsca w SZN wów-
czas, gdy spowodowałoby to podwójne ich reprezentowanie. Przykład. 
W państwie C znajduje się jedynie spółka uczestnicząca nr 6 i nie znaj-
dują się tam żadne inne spółki przyszłej grupy SE (ani uczestniczące, 
ani zależne). Wówczas udzielenie pracownikom spółki uczestniczącej 
nr 6 dodatkowego głosu, spowodowałoby ich podwójną reprezentację. 

6. Modyfikacja nie może doprowadzić do powiększenia składu SZN 
o ponad 20%. W przypadku, gdy liczba likwidowanych spółek jest więk-
sza niż liczba dopuszczalnych dodatkowych członków SZN, wówczas 
dodatkowe miejsca „otrzymują” likwidowane spółki z najliczniejszym 
zatrudnieniem.

7. Komentowana ustawa nie określa wprost minimalnej i maksy-
malnej liczby członków SZN. Jeśli chodzi o minimalną liczbę, to po 
uwzględnieniu powyższych zasad kreacji SZN, może on wynosić mi-
nimum dwóch członków. Warunkiem powstania SE jest bowiem, aby 
spółki uczestniczące posiadały siedziby w różnych państwach człon-
kowskich. Z drugiej strony pracownikom zatrudnionym na terytorium 
państwa członkowskiego przysługuje jedno miejsce w SZN, choćby 
liczba tych pracowników nie osiągnęła 10 % ogólnej liczby zatrudnio-
nych. Maksymalna liczebność SZN nie jest określona, lecz będzie ona 
zbliżona do modelu „10 plus modyfikacje”. Dziesięć, gdyż na każde 10 
% przypada jeden mandat (100 % dzielone przez 10 = 10). Natomiast 
plus, ponieważ modyfikacje (pracownikom zatrudnionym w jednym 
państwie w liczbie poniżej 10 % ogólnej liczby przysługuje jedne man-
dat w SZN, dodatkowi członkowie SZN przy likwidacji spółki) mogą 
zawyżyć tę liczbę.

8. Informację o podziale miejsc pomiędzy pracowników poszczegól-
nych państw członkowskich i ewentualnie dalej pomiędzy poszcze-
gólnych pracodawców występujących w danym państwie może zostać 
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przekazana już z momentem podjęcia pierwszego kroku do utworzenia 
SZN (por. komentarz do art. 61).

 Art.  65.  1.  W przypadku gdy pracownicy spółki uczestniczą-
cej, zainteresowanej spółki zależnej albo zakładu, mających wejść 
w skład SE, są zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej u jednego 
pracodawcy, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wyzna-
cza reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa w rozu-
mieniu art. 24125a § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwanej dalej 
„Kodeksem pracy”. Przepisy art. 24125a § 3-5 Kodeksu pracy stosuje 
się odpowiednio. W przypadku braku takiej organizacji, członków 
specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi.
 2. W przypadku gdy u jednego pracodawcy działa więcej niż 
jedna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, organi-
zacje te wyznaczają wspólnie członków specjalnego zespołu nego-
cjacyjnego.
 3. Właściwy organ spółki uczestniczącej oraz zainteresowanej 
spółki zależnej określa termin wyznaczenia członków specjalnego 
zespołu negocjacyjnego w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
 4. Jeżeli porozumienie między reprezentatywnymi zakłado-
wymi organizacjami związkowymi, o których mowa w ust. 2, nie 
zostanie osiągnięte, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego 
wybiera zebranie załogi spośród kandydatów zgłoszonych przez 
reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe. W przypadku 
gdy reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe nie zgłoszą 
kandydatów, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera 
zebranie załogi.
 5. Członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego mogą zo-
stać przedstawiciele organizacji związkowej reprezentatywnej w ro-
zumieniu art.6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca o Trójstronnej Komisji 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach 
dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) niebę-

Art 65



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

131

dący pracownikami spółki uczestniczącej, zainteresowanej spółki 
zależnej lub zakładu, rekomendowani przez tę organizację.
 6. Większość w specjalnym zespole negocjacyjnym powin-
ni stanowić pracownicy spółek uczestniczących, zainteresowanych 
spółek zależnych lub zakładów.
 7. Organizacje związkowe, o których mowa w ust. 5, mogą 
delegować swoich przedstawicieli do uczestniczenia w czynnościach 
związanych z przeprowadzaniem wyborów członków  specjalnego 
zespołu negocjacyjnego.

 Uwagi wstępne

1. Komentowany artykuł statuuje mechanizm wyłaniania członków 
SZN, którzy reprezentują pracowników zatrudnionych w pracodawcy 
będącego spółką uczestniczącą, spółką zależną spółki uczestniczącej 
z siedzibą w Polsce, lub zakładem położonym w RP. Ustawodawca ure-
gulował dwie sytuacje, wówczas gdy „polscy” pracownicy są zatrud-
nieni u jednego pracodawcy – jedna spółka lub zakład na terytorium RP 
(komentowany artykuł) oraz gdy są zatrudnieni u kilku pracodawców 
w Polsce (art. 68 komentowanej ustawy).

2. Dyrektywa pozostawiła dużą swobodę państwom członkowskim 
w wyborze trybu powoływania członków SZN, o czym już była mowa 
w komentarzu do art. 63. Polska ustawa rozróżnia dwa modele powoła-
nia członków SZN – model wyznaczenia (nominacji) oraz model wybo-
rów członków SZN. Pierwszy z nich ma zastosowanie, gdy w zakładzie 
działa choćby jedna reprezentatywna w rozumieniu art. 24125a § 1 k.p. 
organizacja związkowa (szerzej o reprezentatywnej organizacji związ-
kowej poniżej). To ona lub one dokonuje(ą) wyznaczenia członka SZN. 
Drugi model wystąpi, gdy w zakładzie pracy nie działa żadna organiza-
cja związkowa oraz gdy, co prawda w zakładzie pracy działa jedna lub 
więcej organizacji związkowych, ale żadna z nich nie posiada cechy re-
prezentatywności w rozumieniu wskazanym powyżej. Członków SZN 
wybierają wówczas bezpośrednio pracownicy – zebranie załogi. Wybo-
ry również wyłonią członków SZN, gdy w zakładzie pracy działa więcej 
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reprezentatywnych organizacji związkowych, jednakże nie doszły one 
do porozumienia co do obsady mandatu(ów) w SZN. 
Podkreślić należy, iż tryb powołania członków SZN reprezentujących 
pracowników zatrudnionych u pracodawców mających siedzibę w in-
nych niż Polska państwach członkowskich wchodzących w skład (gru-
py) SE, mających siedzibę lub położonych poza Polską, jest regulowany 
przez prawo miejsca siedziby (położenia) pracodawcy i pracownika. To 
znaczy, iż tryby wyłaniania członków SZN reprezentujących „niemiec-
kich” pracowników reguluje prawo niemieckie, austriackich pracowni-
ków prawo austriackie itd. (zob. komentarz do art. 63).

3. Wyłonienie (wyznaczenie lub wybranie) członków SZN u pra-
codawcy z siedzibą w Polsce następuje w liczbie określonej w art. 64 
komentowanej ustawy. „Polscy” pracownicy, niezależnie od ich liczby, 
będą uprawnieni do wyłonienia co najmniej jednego członka SZN. Usta-
wodawca nie wskazał, iż liczbę członków SZN może określać ustawa 
innego państwa członkowskiego, ograniczając się do wskazania, iż spo-
sób wyłonienia „zagranicznych” członków SZN reguluje prawo obce. 
Tym samym liczbę członków w SZN dla „polskiej” SE wyznaczać bę-
dzie zawsze art. 64 ustawy. Przypomnieć należy, iż komentowana ustawa 
reguluje płaszczyznę podstawową – gdy SE ma siedzibę w Polsce oraz 
płaszczyznę uzupełniającą, gdy SE ma siedzibę poza granicami RP. Ar-
tykuł 65 ustawy reguluje zasadniczo mechanizm wyłaniania członków 
SZN w obu płaszczyznach, także w płaszczyźnie uzupełniającej (sposób 
wyboru członków SZN, nie ich liczbę - liczbę członków SZN wyła-
nianych przez „polskich” pracowników, gdy polską ustawę stosuje się 
jedynie uzupełniająco określa prawo państwa członkowskiego siedziby 
SE). Można zatem sformułować następującą zasadę: sposób wyłania-
nia członków SZN reguluje prawo miejsca zatrudnienia pracowników, 
natomiast podział miejsc w SZN, liczbę mandatów przypadających na 
poszczególne państwa członkowskie reguluje prawo siedziby SE. 

4. Członkiem SZN może zostać pracownik zatrudniony u danego pra-
codawcy. Ustawodawca wyraźnie podkreśla jednak w komentowanym 
przepisie, iż także inne osoby mogą zostać członkami SZN. Takie osoby 
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muszą być rekomendowane przez organizacje związkowe reprezento-
wane w Komisji Trójstronnej (aktualnie NSZZ „Solidarność”, OPZZ 
i Forum Związków Zawodowych), nie muszą być natomiast członkiem 
związku lub pracownikiem ich „centrali”. Przepis ten umożliwia „wiel-
kiej trójce” do sięgania po przedstawicieli nauki, praktyków (np. radco-
wie prawni lub adwokaci) lub działaczy, aby wesprzeć SZN. Aby zacho-
wać jednak pracowniczy charakter SZN, ustawodawca uznał, iż osoby 
„z zewnątrz” muszą stanowić mniejszość w SZN (max. 49 %).

  Wyznaczenie członka SZN przez reprezentatywne organizacje 
związkowe

5. Podstawową zasadą wyłaniania członków SZN, o których mowa 
w komentowanym artykule, jest wyznaczenie, czyli nominacja, przez 
reprezentatywną organizację związkową w rozumienie art. 24125a § 1 
k.p. Uzyskanie statusu reprezentatywności przez zakładową organizację 
związkową wiąże się z zrzeszaniem odpowiedniej liczby jej członków 
u danego pracodawcy, tj. co najmniej 10% pracowników zatrudnionych 
u pracodawcy, lub 7%, jeśli organizacja związkowa jest jednostką or-
ganizacyjną lub organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji 
związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu art. 24117 k.p.

6. Zakładową organizacją związkową jest taka organizacja, która zakre-
sem swojej działalności i kompetencji obejmuje jednego pracodawcę. 
Zgodnie z polskim prawem pracy, jeden pracodawca ma zawsze tyl-
ko jeden zakład pracy, co oznacza iż może działać u niego tylko jedna 
zakładowa organizacja związkowa tego samego związku (por. uchwała 
składu 7 sędziów SN z dnia 24 kwietnia 1996 r., I PZP 38/95, OSNP 
23/96, poz. 353).

7. Zgodnie z komentowanym artykułem organizacją reprezentatywną 
nie jest najliczniejsza organizacja związkowa, jeśli nie zrzesza co naj-
mniej 10% ewentualnie 7% pracowników zatrudnionych u pracodaw-
cy. Ustawodawca odsyłając do odpowiedniego stosowania art. 24125a 
k.p. wyraźnie pominął art. 24125a § 2 k.p., statuujący powyższą zasadę. 
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Komentowany artykuł odsyła natomiast do odpowiedniego stosowania 
art. 24125a § 3 k.p. Oznacza to, że przy określaniu liczby pracowników 
zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej uwzględnia się – do 
celów związanych z ustalaniem reprezentatywności – wyłącznie pra-
cowników należących do tej organizacji przez okres co najmniej sześciu 
miesięcy przed przystąpieniem do wyznaczania członka (członków) 
SZN. Jeśli zatem u pracodawcy powstaje nowa organizacja związko-
wa zrzeszająca co najmniej 10% (ewentualnie 7%) pracowników, musi 
ona „zaczekać” sześć miesięcy, przy zachowaniu substratu osobowego, 
aby nabyć cechę reprezentatywności i tym samym uzyskać prawo do 
wyznaczenia członka (członków) SZN. Jeśli pracownik należy do kil-
ku organizacji związkowych, może zostać „zaliczony” tylko do jednej 
wskazanej przez niego organizacji. W przeciwnym wypadku pomija się 
go przy obliczaniu liczebności organizacji związkowej. Każda działa-
jąca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa lub pracodawca 
może przed wyznaczeniem przez reprezentatywną organizację związ-
kową (reprezentatywne organizacje związkowe) członka (członków) 
SZN zgłosić pracodawcy i pozostałym reprezentatywnym organizacjom 
związkowym pisemne zastrzeżenie co do spełniania przez inną zakła-
dową organizację związkową kryteriów reprezentatywności. W takim 
przypadku zakładowa organizacja związkowa, wobec której zostało 
zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego - sądu pracy 
właściwego dla siedziby pracodawcy z wnioskiem o stwierdzenie jej re-
prezentatywności. Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni 
od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

8. W przypadku funkcjonowania u danego pracodawcy jednej repre-
zentatywnej organizacji związkowej to jej statutowo właściwy organ 
wyznacza członka (członków) SZN, o czym powiadamia niezwłocznie 
właściwy organ pracodawcy. Natomiast, gdy u pracodawcy działa wię-
cej niż jedna reprezentatywna organizacja związkowa wyznaczają one 
członka (członków) SZN wspólnie, zawierając porozumienie. 
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9. Reprezentatywne organizacje związkowe (niezależnie, czy jest ich 
kilka u danego pracodawcy, czy tylko jedna) mogą najwcześniej wyzna-
czyć członków SZN niezwłocznie po otrzymaniu informacji o liczbie 
członków SZN „obsadzanych” przez pracowników danego pracodawcy 
(por. komentarz do art. 61 ustawy). Natomiast najpóźniej mogą dokonać 
tej czynności w ostatnim dniu terminu wyznaczonego przez właściwy 
organ spółki-pracodawcy (zarząd lub rada administrująca lub odpowie-
dzialny za zawarcie porozumienia o zaangażowaniu pracowników w SE 
członek tych organów – por. art. 58). Termin wyznaczony przez spół-
kę-pracodawcę musi obiektywnie pozwalać na dokonanie tej czynności 
i nie może być zbyt krótki (14 dni wydaje się zbyt krótkim terminem 
w przypadku, gdy u pracodawcy działa wiele reprezentatywnych orga-
nizacji związkowych).

10. W sytuacji, gdy u danego pracodawcy działa wiele reprezentatyw-
nych organizacji związkowych sposób ustalania i przedstawiania wspól-
nego stanowiska dotyczącego wyznaczenia członka SZN przez repre-
zentatywne organizacje związkowe określa porozumienie tych związ-
ków (odpowiednio art. 30 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych). 
Zawarcie tego porozumienia jest jednakże fakultatywne i wyznaczenie 
członka SZN będzie również ważne, jeśli reprezentatywne organizacje 
związkowe nie zawarły porozumienia o sposobie ustalenia wspólnego 
stanowiska dotyczącego wyznaczenia członka SZN. W porozumieniu 
o sposobie ustalenia… powinno się wskazać wyznaczony przez repre-
zentatywne organizacje związkowe zespół rozpatrujący kandydatury na 
członka SZN, podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur i sposób 
ich zgłaszania, a przede wszystkim termin, w którym kandydat na człon-
ka SZN zostanie wyłoniony i nominowany na członka SZN. Termin nie 
może być zbyt długi i musi mieścić się w granicach terminu wyzna-
czonego przez spółkę-pracodawcę na dokonanie nominacji. W porozu-
mieniu określić można warunki jakie musi spełniać kandydat. Jednakże 
nie może ono zawierać postanowień mniej korzystnych niż przepisy 
ustawy, a w szczególności nie mogą naruszać zasady równego trakto-
wania w zatrudnieniu. Dopiero po zawarciu porozumienia dotyczącego 
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sposobu ustalenia i przekazywania wspólnego stanowiska dotyczącego 
wyznaczenia członków SZN, reprezentatywne organizacje związkowe 
wspólnie wyznaczają członka SZN, zawierając drugie porozumienie - 
wskazując osoby (osobę) nominowane(ą). Dla ważności porozumienia 
istotnym jest, czy zawierające porozumienie organizacje związkowe 
były reprezentatywne w momencie jego zawarcia. Późniejsza utrata re-
prezentatywności przez jednego lub wszystkich sygnatariuszy porozu-
mienia, nie wpływa na ważność aktu.

11. Jeśli reprezentatywne organizacje związkowe nie potrafią uzgodnić 
obsady mandatów członków SZN, jedyna reprezentatywna organizacja 
związkowa u danego pracodawcy rezygnuje ze swego prawa, minął wy-
znaczony przez pracodawcę termin na dokonanie nominacji, lub u da-
nego pracodawcy nie działają reprezentatywne organizacje związkowe 
należy rozpocząć proces wyborczy, który doprowadzi do wyłonienia 
członków SZN przez wszystkich pracowników – zebranie załogi.

12. Wyznaczonego przez jedną lub kilka reprezentatywnych organiza-
cji związkowych członka SZN nie mogą odwołać ani pracownicy, ani 
pracodawca. Przyjęcie tezy przeciwnej nie znajduje podstawy prawnej 
w komentowanej ustawie. Jednakże kompetencję do odwołania członka 
nominowanego przez reprezentatywne organizacje związkowe posia-
da organizacja związkowa powołująca tego członka. Ustawa wyraźnie 
wskazuje ten podmiot jako upoważniony do cofnięcia rekomendacji 
i wyznaczenia nowego członków(a) SZN, na skutek wygaśnięcia man-
datu poprzednika (por. komentarz do art. 69).

  Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r., 
sygn. akt K 23/07

13. Trybunał Konstytucyjny badając mechanizm kreacji rady pracow-
ników, uregulowany w ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu 
pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 
550) stwierdził niezgodność przepisów ustawy statuujących powyższy 
mechanizm w zakresie, w jakim określa tryb wyboru oraz odwołania 
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rady pracowników w zależności od przynależności pracowników do re-
prezentatywnej organizacji związkowej z art. 59 ust. 1 w zw. z art. 32 
i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Trybunał stwierdził bowiem, iż negatyw-
na wolność związkowa, zasada równości oraz zasada proporcjonalno-
ści nie dopuszcza istnienia w polskim porządku prawnym mechanizmu 
monopolizowania trybu powołania rady pracowników tylko przez re-
prezentatywne organizacje związkowe. Mechanizm powoływania rady 
jest identyczny z mechanizmem wyłaniania SZN – jeśli u danego pra-
codawcy działa reprezentatywna(e) organizacja(e) związkowa(e) to ona 
(one) nominują członków rady, jeśli nie uczynią tego następują wybory 
spośród kandydatów zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje 
związkowe, jeśli natomiast u pracodawcy nie działają reprezentatywne 
organizacje związkowe pracownicy dokonują wyboru składu rady.

14. Trybunał obiter dictum stwierdził niezgodność tego mechanizmu 
także z dyrektywą 2002/14, o czym była już mowa powyżej. Bez wąt-
pienia normy dyrektywy 2002/14 oraz dyrektywy 2001/86 są różne – ta 
druga dopuszcza wyraźnie obok mechanizmu wyborów, mechanizm 
nominacji. Dopuszczenie przez dyrektywę 2001/86 mechanizmu nomi-
nacji wraz z królującą w polskim prawie zasadą reprezentacji wszyst-
kich pracowników przez organizacje związkowe (art. 7 ust. 1 ustawy 
o związkach zawodowych) pozwala stwierdzić z dużą dozą pewności, 
iż mechanizm monopolizacji procesu wyłaniania członków SZN przez 
reprezentatywne organizacje związkowe jest zgodny z prawem wspól-
notowym (rolę związków zawodowych podkreśla także preambuła dy-
rektywy 2001/86 - pkt. 19). Wobec powyższego powstaje pytanie, czy 
mechanizm, który jest statuowany przez prawo wspólnotowe, może być 
niezgodny z Konstytucją RP. Konsekwencją uznania mechanizmu no-
minacji członków do organu reprezentującego pracowników - mono-
polizacji powołania przez reprezentatywne organizacje związkowe za 
niezgodne z Konstytucją RP - jest bowiem uznanie za niezgodne z Kon-
stytucją RP przepisu dyrektywy statuującego powyższy mechanizm 
w zakresie dopuszczalności nominacji. Wydaje się, iż dopiero kolejny 
wyrok Trybunału rozstrzygnie te wątpliwości.
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 Art.  66.  1.  Wybory członków specjalnego zespołu negocja-
cyjnego organizuje właściwy organ spółki uczestniczącej, spółki 
zależnej lub kierownictwo zakładu, powiadamiając pracowników, 
zakładowe organizacje związkowe oraz organizacje związkowe, 
o których mowa w art. 65 ust. 5, o terminie i sposobie ich przepro-
wadzenia nie później niż na 14 dni przed dniem wyborów, w sposób 
przyjęty u danego pracodawcy.
 2. Wybory są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu taj-
nym. Uchwały o wyborze członków specjalnego zespołu negocjacyj-
nego są podejmowane zwykłą większością głosów.
 3. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 
50 % pracowników.
 4. W przypadku gdy w wyborach nie uczestniczyło co naj-
mniej 50 % pracowników, po upływie miesiąca od dnia wyborów 
przeprowadza się ponowne wybory, które są ważne bez względu na 
liczbę uczestniczących w nich pracowników.

1. Wybory przeprowadza się u pracodawcy, u którego nie działają re-
prezentatywne organizacje związkowe oraz tam, gdzie reprezentatywne 
organizacje związkowe nie wyznaczyły w terminie członków SZN.

2. Za zorganizowanie wyborów odpowiedzialny jest właściwy organ 
spółki-pracodawcy (uczestniczącej lub zależnej), to jest zarząd albo kie-
rownictwo zakładu (dalej zarząd, por. komentarz do art. 60). Przystępu-
je on do zbadania dopuszczalności wyborów z własnej inicjatywy. Nie 
może zorganizować wyborów, jeśli u pracodawcy, u którego wyłaniani 
będą członkowie SZN, działają reprezentatywne organizacje związko-
we. Informację, czy u pracodawcy działają takie organizacje, posiada 
pracodawca, gdyż na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy o związkach za-
wodowych organizacje związkowe przedstawiają co kwartał - według 
stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po tym kwartale, pracodawcy informację o łącznej liczbie 
członków tej organizacji. Zarząd powinien zatem, zanim przystąpi do 
przeprowadzania wyborów, upewnić się, czy u pracodawcy nie dzia-
łają przedmiotowe organizacje związkowe. Przeprowadzenie wyborów 
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w przypadku, gdy u pracodawcy działają reprezentatywne organiza-
cje związkowe kwalifikować można jako uniemożliwianie utworzenia 
SZN, z czym wiąże się ewentualna sankcja wobec członków zarządu 
(por. komentarz do art. 133 ustawy).

3. Pierwszym krokiem procedury wyborczej jest powiadomienie pra-
cowników i organizacji związkowych (zakładowych i reprezentowanych 
w Komisji Trójstronnej) o terminie wyborów i sposobie ich przeprowa-
dzenia w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Powiadomienie nastę-
puje bez zbędnej zwłoki licząc od dnia poinformowania pracowników 
o rozpoczęciu procedury kreacji SZN (por. art. 60 i 61) w przypadku 
nieistnienia u pracodawcy reprezentatywnych organizacji związkowych 
lub od upływu terminu na dokonanie wyznaczenia (nominacji) człon-
ka SZN przez reprezentatywną(e) organizację(e) związkową, o którym 
mowa w art. 65 ust. 3 ustawy. Bez zbędnej zwłoki w tym kontekście 
oznacza termin, który musi jednak uwzględniać specyfiki pracodawcy. 
Zarząd wyznacza termin wyborów nie wcześniej niż po upływie 14 dni 
od powiadomienia. Skrócenie 14-dniowego terminu powoduje nieważ-
ność wyborów. Ustawodawca nie określił kiedy najpóźniej może zostać 
wyznaczony termin wyborów. Jednakże zarząd nie może wyznaczyć 
wyborów w zbyt odległym terminie od dnia powiadomienia, o którym 
mowa powyżej. Wyznaczenie odległego terminu należałoby uznać za 
uniemożliwienie powstania SZN, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 
Ustawodawca w art. 66 ust. 4 wskazuje miesięczny termin jaki musi 
upłynąć między ponownymi wyborami, a („pierwszymi”) wyborami 
członków SZN. Analogicznie można uznać, iż termin miesięczny roz-
poczynający swój bieg od dnia przedmiotowego powiadomienia nie sta-
nowi zbyt odległego terminu, o którym mowa powyżej.

4. Ustawa nie wskazuje w jaki dzień i w jakich godzinach powin-
ny odbyć się wybory. Należy zatem zająć stanowisko, iż zarząd posia-
da formalnie całkowitą swobodę w określeniu dnia i czasu wyborów. 
Postanowienia ustawy nie stoją na przeszkodzie zarządzeniu wyborów 
w dniu wolnym od pracy lub w dniu roboczym, ale po godzinach pra-
cy. Jednakże ze względu na wymóg uczestnictwa co najmniej 50% pra-
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cowników w wyborach, wskazanym byłoby przeprowadzenie wyborów 
w terminie umożliwiającym jak największej liczbie pracowników bez 
zbędnego wysiłku udział w wyborach. Jeśli wybory odbyłyby się w go-
dzinach pracy pracodawca zobowiązany jest do zwolnienia pracow-
ników od pracy – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – na czas 
niezbędny do dokonania głosowania. Czas przeznaczony na głosowanie 
musi umożliwić wszystkim pracownikom wzięcie udziału w głosowa-
niu. Wyznaczenie zbyt krótkiego okresu głosowania może wyczerpywać 
znamiona wykroczenia z art. 133 ustawy. Nie ma przeszkód, by wybory 
odbywały się – jeśli jest to uzasadnione – w ciągu kilku dni roboczych.

5. Ustawodawca nie rozstrzygnął wprost kto spośród pracowników 
posiada czynne prawo wyborcze (zdolność wybierania). Wskazał jedy-
nie, że wybory członków SZN dokonuje zebranie załogi. Wobec powyż-
szego należy uznać, iż czynne prawo wyborcze przysługuje załodze - 
wszystkim pracownikom zatrudnionym u pracodawcy w dniu wyborów, 
niezależnie od rodzaju stosunku pracy, rodzaju wykonywanej pracy, 
stażu pracy oraz wymiaru czasu pracy. Z uwagi na to, iż ustawodawca 
nie uregulował również biernego prawa wyborczego (zdolność do bycia 
wybranym), należy stanąć na stanowisku, że każdy kto posiada czynne 
prawo wyborcze posiada i bierne prawo wyborcze. Bierne prawo wy-
borcze nie przysługuje osobom, które mogłyby zostać rekomendowane 
przez organizacje związkowe – członków Komisji Trójstronnej (por. 
pkt. 4).

6. Wybory członków SZN u pracodawcy, u którego działają repre-
zentatywne organizacje związkowe organizuje zarząd według zasad 
tożsamych z zasadami wyborów u pracodawców, gdzie reprezentatyw-
nych organizacji związkowych nie ma. Jedyną różnicą pomiędzy ro-
dzajami wyborów, o których mowa powyżej jest procedura zgłaszania 
kandydatów. Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, u którego działają 
reprezentatywne organizacje związkowe wybierają członków SZN spo-
śród kandydatów przedstawionych przez reprezentatywne organizacje 
związkowe. Kandydatem organizacji związkowej może być tylko pra-
cownik zatrudniony u pracodawcy. Organizacja związkowa nie ma obo-
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wiązku wskazania kandydata, lecz ogółem wszystkie organizacje muszą 
wskazać co najmniej liczbę kandydatów równą liczbie mandatów. Usta-
wodawca nie wyznaczył górnej granicy liczby kandydatów zgłaszanych 
przez jedną organizację związkową, należy zatem uznać, iż jest ona do-
wolna.

7. Ustawodawca nie wskazał podmiotów uprawnionych do przed-
stawiania kandydatur do objęcia mandatu SZN. Rozwiązaniem najda-
lej idącym, zgodnym z zasadą in dubio pro libertate, byłoby uznanie, 
iż każdy pracownik może zgłosić siebie lub innego pracownika jako 
kandydata. Nieograniczeny krąg podmiotów uprawnionych do zgłosze-
nia kandydatów, musi doprowadzić do uznania, iż również działające 
u pracodawcy niereprezentatywne organizacje związkowe, a nawet pra-
codawca, są uprawnieni do wyłaniania kandydatów. Wydaje się to jed-
nak rozwiązaniem zbyt daleko idącym. Z punktu widzenia sprawności 
przeprowadzenia wyborów kandydaci powinni legitymować się choćby 
minimalnym poparciem. Analogicznie należy zastosować rozwiązanie 
przyjęte w art. 65 ust. 1 i 2 ustawy. Tym samym kandydat, aby zostać 
dopuszczonym do wyborów w tym charakterze musiałby legitymować 
się poparciem grupy pracowników równej 10% ogólnego zatrudnienia 
u pracodawcy lub większej. Pracownik mógłby wyrazić poparcie kilku 
kandydatom.

8. Termin zgłaszania kandydatur określa zarząd. Musi on umożliwić 
pracownikom spokojne i rozważne podjęcie decyzji o kandydowaniu 
i zebranie wymaganego poparcia (chyba że zgłaszają kandydatów re-
prezentatywne organizacje związkowe). Podmiot, któremu kandydatury 
są zgłaszane, wskazuje zarząd. W przypadku, gdyby zgłosiło się mniej 
kandydatów niż mandatów do obsadzenia, wybory nie odbywają się, 
a procedurę wyborczą powtarza się po upływie miesiąca (analogicznie 
art. 66 ust. 4 ustawy). Wówczas wybory przeprowadza się niezależnie 
od liczby zgłoszonych kandydatów.

9. Zarząd powinien wskazać u pracodawcy osobę (osoby) odpowie-
dzialne za prawidłowe przeprowadzenie wyborów. Może utworzyć 
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„komisję wyborczą”, w skład której wchodzić będą osoby niezatrud-
nione u pracodawcy (pełnomocnik zarządu centralnego ds. wyborów, 
notariusz, „mężowie zaufania” wskazani przez organizację związkowe, 
itp.). Członków SZN wybiera zebranie załogi. Sprawne zapewnienie 
przeprowadzenia zebrania ciąży na zarządzie. Sposób przeprowadzenia 
wyborów musi jednak gwarantować możliwość udziału wszystkim pra-
cownikom w wyborach oraz bezpośredniość ich aktu wyborczego, tym 
samym, jeśli struktura pracodawcy uniemożliwia zebranie wszystkich 
pracowników dopuszczalnym będzie przeprowadzenie kilku zebrań 
w różnych miejscach pracodawcy, lecz tego samego dnia, w miarę moż-
liwości o tej samej godzinie.

10. Ustawodawca wskazuje dwie zasady wyborcze: bezpośredniość 
wyborów i tajność głosowania. Bezpośredniość wyboru oznacza, iż 
pracownik oddaje swój głos na osobę lub osoby, które mają zostać wy-
brane, a więc objąć mandat członka SZN obsadzany w drodze głoso-
wania (wybory jednostopniowe). W doktrynie publicznego prawa wy-
borczego istnieje spór, czy w treści zasady bezpośredniości mieści się 
wymóg bezpośredniego, osobistego głosowania, wyłączającego tym sa-
mym głosowanie przez pełnomocnika, za pośrednictwem poczty, poczty 
elektronicznej, wewnętrznej sieci zakładu pracy lub innych podobnych 
technik, czy kwestie te należy zakwalifikować jako problemy z zakresu 
techniki głosowania (por. L.Garlicki Polskie prawo konstytucyjne, War-
szawa 2005 r., s.165). Rozstrzygnięcie powyższego sporu jest nieistotne, 
ponieważ ustawodawca zakłada wybór członków SZN poprzez zebranie 
załogi, a ta forma dokonania aktu wyborczego zakłada już bezpośred-
niość uczestnictwa. Łamie zasadę bezpośredniości wyborów głosowanie 
przez pełnomocnika, dlatego na zebraniu załogi, każdy z pracowników 
dysponuje tylko jednym głosem. Choć ustawa nie wskazuje wprost za-
sady równości wyborów, wiąże ona organizatora wyborów w jej sensie 
formalnym. Każdy pracownik posiadać musi taką samą liczbę głosów. 
Z uwagi na to, iż prawo wyboru członka SZN jest związane z szeroko 
pojętym statusem pracowniczym, nie może dochodzić do dyskryminacji 
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przy jego wykonywaniu. Każdy z pracowników może głosować, lecz 
udział w głosowaniu jest dobrowolny.

11. Wybory są ważne, jeśli wzięło w nich udział co najmniej 50% 
pracowników zatrudnionych u pracodawcy. W przypadku braku qu-
orum należy zorganizować ponowne wybory w terminie nie krótszym 
niż miesiąc, które będą ważne bez względu na liczbę uczestniczących 
w nich pracowników.

12. Każdy pracownik może głosować najwyżej na tylu kandydatów, 
ile mandatów w SZN jest do obsadzenia (2, 3 lub 4). Pracownik może 
głosować na mniejszą liczbę kandydatów, aniżeli wynosi liczba człon-
ków SZN wyłanianych u pracodawcy. Wybory są względnie większo-
ściowe. Członkami SZN zostają kandydaci, którzy otrzymują kolejno 
największą liczbę głosów (a nie większość ważnie oddanych głosów), 
stąd wniosek, iż wybór członków SZN musi odbyć się w jednym głoso-
waniu.

13. Poważnym mankamentem ustawy jest brak weryfikacji trybu wy-
borów. Jedyną procedurą weryfikacyjną, będzie więc tutaj postępowanie 
przed inspektorem pracy, który – w przypadku stwierdzenia uchybień 
– działa jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu wykroczeniowym.

14. Obserwatorami wyborów mogą być osoby wyznaczone przez or-
ganizacje związkowe reprezentowane w Komisji Trójstronnej.

 Art.  67.  1.  W skład specjalnego zespołu negocjacyjnego wcho-
dzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
 2. W przypadku gdy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów, 
a liczba miejsc pozostających do obsadzenia jest mniejsza od liczby 
tych kandydatów, wyboru członka specjalnego zespołu negocjacyjne-
go dokonuje ponownie zebranie załogi spośród tych kandydatów.

Por. uwagi do artykułu 66 komentowanej ustawy dotyczące wyłaniania 
kandydatów i ustalania wyniku głosowania i wyborów.
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 Art.  68.  1.  W przypadku gdy pracownicy spółek i zakładów, 
o których mowa w art. 65 ust. 1, są zatrudnieni u więcej niż jed-
nego pracodawcy, spółki uczestniczące, zarejestrowane na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonują podziału przypadających 
zatrudnionym w Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom miejsc 
w specjalnym zespole negocjacyjnym między poszczególnych pra-
codawców stosownie do wielkości zatrudnienia w każdym z nich, 
tak aby w miarę możliwości z każdej spółki uczestniczącej był wy-
znaczony lub wybrany co najmniej jeden członek specjalnego ze-
społu negocjacyjnego.
 2. Do powołania członków specjalnego zespołu negocjacyjne-
go u poszczególnych pracodawców stosuje się przepisy art. 65 – 67.
 3. Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego repre-
zentują ogół pracowników zatrudnionych w spółkach i zakładach, 
o których mowa w art. 65 ust. 1.
1. W przypadku, gdy „polscy” pracownicy są zatrudnieni u więcej 
niż jednego pracodawcy, ustawodawca wprowadza mechanizm po-
działu mandatów członków SZN przypadający na dane państwo człon-
kowskie, pomiędzy pracowników zatrudnionych u tych pracodawców. 
Mechanizm ten oparty jest na dwóch przeciwstawnych zasadach – na 
zasadzie proporcjonalności – wielkość zatrudnienia musi proporcjo-
nalnie wpłynąć na liczbę przyznanych mandatów członków SZN 
pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy według mechani-
zmu większe zatrudnienie – więcej mandatów, mniejsze zatrudnienie 
– mniej mandatów oraz na zasadzie reprezentatywności – wszyscy 
pracownicy zatrudnieni w RP, także ci zatrudnieni przez pracodaw-
ców z nielicznym zatrudnieniem, powinni, w miarę możliwości, mieć 
możliwość wyboru lub wyznaczenia co najmniej jednego, „własnego” 
członka SZN. 

2. Powołanie członków SZN odbywa się u każdego pracodawcy 
z osobna, w liczbie określonej przy zastosowaniu powyższych zasad, 
przy zastosowaniu mechanizmu opisanego w art. 65 i 66 komentowa-
nej – wyznaczenia przez reprezentatywne organizacje związkowe lub 
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wybory. U różnych pracodawców, w zależności od ich sytuacji, mogą 
zostać zastosowane różne mechanizmy wyłonienia przypadających na 
tego pracodawcę członka(ów) SZN.

3. Zasada proporcjonalności przy podziale mandatów SZN danego 
państwa członkowskiego pomiędzy pracodawców oznacza, iż pracow-
nicy uzyskują prawo obsadzenie tylu mandatów członków SZN ile wy-
nosi stosunek ich zatrudnienia do ogólnego zatrudnienia w państwie 
członkowskim w liczbach całkowitych. Zobacz następujący przykład: 
Pracodawca A zatrudnia 10 000 pracowników; Pracodawca B 6000 pra-
cowników, Pracodawca C 5000 pracowników, Pracodawca D 4000, Pra-
codawca E 1300, Pracodawca F 200. Na Polskę przypada 6 mandatów 
członka SZN. Zgodnie z zasadą proporcjonalności podział mandatów 
pomiędzy pracodawców powinien wyglądać tak:

A B C D E F Ogólna liczba 
zatrudnionych

10 000,00 6 000,00 5 000,00 4 000,00 1 300,00 200,00 26 500,00

Procent. udział 
w ogólnej liczbie 
zatrudnionych

37,73585 22,64151 18,86792 15,09434 4,90566 0,754717

Procent. udział 
w ogólnej liczbie 
mandatów SZN

2,264151 1,358491 1,132075 0,90566 0,29434 0,045283

Liczba 
mandatów 2 1 1

6 – pozostają 
dwa mandaty 

wolne

Natomiast zasada reprezentatywności zakłada, iż pracownicy od każ-
dego pracodawcy będą powoływać co najmniej jednego członka SZN. 
W przypadku opisanym powyżej dwa wolne mandaty powinny zostać 
przekazane pracownikom pracodawców, którzy nie mają jeszcze „swo-
jego” mandatu członka SZN – D i E. W przypadku nierozwiązalnego 
sporu pomiędzy tymi zasadami praktyka daje pierwszeństwo zasadzie 
proporcjonalności np. pracownicy pracodawcy F nie posiadają swojego 
bezpośredniego reprezentanta w SZN, a pracownicy zatrudnieni u pra-
codawcy A dwóch. Gdyby w ww. przykładzie liczba członków SZN 
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wynosiła 4, wówczas pracownicy zatrudnieni u pracodawców E i F nie 
powoływaliby w ogóle „swoich” członków SZN.

4. Członkowie SZN nie mogą reprezentować tylko pracowników 
„swoich” pracodawców. Ustawodawca nakłada bowiem na nich obowią-
zek reprezentowania wszystkich pracowników zatrudnionych w Polsce, 
zarówno tych którzy będąc zatrudnieni u innego pracodawcy powołali 
innych członków SZN, jak i tych, którzy w ogóle nie powoływali człon-
ka SZN.

 Art.  69.  1.  Mandat członka specjalnego zespołu negocjacyj-
nego będącego pracownikiem spółki uczestniczącej, spółki zależnej 
lub zakładu mających wejść w skład SE wygasa w razie ustania sto-
sunku pracy lub zrzeczenia się funkcji.
 2. Mandat członka specjalnego zespołu negocjacyjnego będą-
cego przedstawicielem reprezentatywnej organizacji związkowej, 
o której mowa w art. 65 ust. 5, wygasa w razie jego śmierci, zrzecze-
nia się funkcji lub cofnięcia rekomendacji przez tę organizację.
 3. W razie wygaśnięcia mandatu członka specjalnego zespołu 
negocjacyjnego skład tego zespołu uzupełnia się odpowiednio w try-
bie określonym w art. 65 i 66. 

1. Art. 69 ustawy o SE określa okoliczności, w których następuje wy-
gaśnięcie mandatu członka SZN. Okoliczności te zależą od tego czy czło-
nek SZN jest pracownikiem spółki uczestniczącej, zależnej lub zakładu 
mających wejść w skład SE czy też niebędącym pracownikiem żadnego 
z tych podmiotów przedstawicielem reprezentatywnej organizacji związ-
kowej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o TKSSG, rekomendowanym 
przez tę organizację. W pierwszym przypadku mandat wygasa w razie 
ustania stosunku pracy lub zrzeczenia się funkcji. W drugim przypadku 
skutek ten wywołuje śmierć członka, zrzeczenie się funkcji oraz cofnięcie 
rekomendacji przez reprezentatywną organizację związkową. 

2. Do ustania stosunku pracy może dojść wskutek rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy może nastą-
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pić wskutek jednostronnej lub dwustronnej czynności prawnej. Zgodnie 
z art. 30 § 1 k.p. umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumie-
nia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia, 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, 4) z upływem czasu, na który była zawarta, 5) 
z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta. Po-
nieważ w czasie sprawowania mandatu członek SZN podlega szczegól-
nej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy 
przez pracodawcę wygaśnięcie mandatu będzie z reguły skutkiem czyn-
ności prawnej obu stron stosunku pracy lub jednostronnej czynności 
prawnej pracownika. Wygaśnięcie stosunku pracy następuje wskutek 
zaistnienia zdarzenia prawnego, z którym ustawa wiąże skutek w po-
staci ustania tego stosunku prawnego. Do zdarzeń powodujących wyga-
śnięcie stosunku pracy nalezą: 1) śmierć pracownika (art. 631 § 1 k.p.) 
2) śmierć pracodawcy, chyba, że dojdzie do przejęcia pracownika przez 
nowego pracodawcę w trybie art. 231 k.p. (art. 632 § 3 k.p.), 3) upływ 
trzymiesięcznej nieobecności pracownika w pracy z powodu tymcza-
sowego aresztowania (art. 66 § 1 k.p.), 4) niezgłoszenie przez pracow-
nika, który w związku z wyborem przebywał na urlopie bezpłatnym, 
powrotu do macierzystego pracodawcy w terminie 7 dni od rozwiązania 
stosunku pracy z wyboru (art. 74 k.p.), 5) niezgłoszenie się pracow-
nika do pracodawcy w terminie 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej 
służby wojskowej w celu podjęcia pracy (art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 
21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (tj. Dz. U. Nr 241, 
poz. 2416, z późn. zm.), 7) stawienie się pracownika powołanego do za-
wodowej służby wojskowej do jej odbycia (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 
11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 
179, poz. 1750, z późn. zm.).  

3. Ustawa o SE nie określa formy oświadczenia członka SZN o zrze-
czeniu się funkcji. Przyjąć należy, że skutek w postaci wygaśnięcia 
mandatu wywołuje oświadczenie odpowiedniej treści złożone w formie 
ustnej. Względy dowodowe przemawiają jednak za stosowaniem formy 
pisemnej takiego oświadczenia woli i adresowaniem go do przewodni-
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czącego SZN. Takie warunki może przewidywać regulamin SZN  w art. 
71 ust. 2 ustawy o SE.

4. Ustawa o SE nie określa również warunków jakie spełniać powin-
no oświadczenie woli organizacji związkowej reprezentatywnej w rozu-
mieniu art. 6 ust. 2 ustawy o TKSSG o cofnięciu rekomendacji. Kwestia 
ta jest przedmiotem regulacji statutowej właściwych organizacji związ-
kowych. Podstawowym warunkiem skuteczności cofnięcia rekomenda-
cji jest złożenie oświadczenia przez właściwy statutowo organ repre-
zentatywnej organizacji związkowej. Statuty powinny określać również 
formę oświadczeń woli składanych przez organy reprezentatywnych or-
ganizacji związkowych. Z uwagi na kolegialny charakter tych organów 
zazwyczaj będą one posiadać charakter uchwały. Właściwy statutowo 
organ reprezentatywnej organizacji związkowej powinien zawiadomić 
o cofnięciu rekomendacji przewodniczącego SZN. Nie jest on upraw-
niony do badania czy cofnięcie rekomendacji nastąpiło w sposób zgod-
ny ze statutem reprezentatywnej organizacji związkowej.

5. W razie wygaśnięcia mandatu skład SZN uzupełniany jest w try-
bie w jakim doszło do obsadzenia mandatu tj. wyznaczenia lub wyboru 
(por. komentarz do art. 65 i 66 ustawy o SE).        

 Art.  70.  Spółki uczestniczące, zarejestrowane w Rzeczypospo-
litej Polskiej, niezwłocznie udostępniają wykaz osób wyznaczonych 
lub wybranych na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego 
spółkom uczestniczącym z innych państw członkowskich.

Ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji za naruszenie obowiązku 
wymienionego w komentowanym artykule. Jego wypełnienie jest jed-
nak pożądane z uwagi na utrzymywanie dobrych relacji z przedstawi-
cielami pracowników z innych państw.
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DZIAŁ 3

POROZUMIENIE W SPRAWIE ZAANGAŻOWANIA  
PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ

 Art.  71.  1.  W terminie 14 dni od dnia powołania specjalnego 
zespołu negocjacyjnego, spółki uczestniczące zwołują pierwsze ze-
branie tego zespołu w celu zawarcia porozumienia, określającego 
zasady zaangażowania pracowników w SE, zwanego dalej „porozu-
mieniem”.
 2. Specjalny zespół negocjacyjny wybiera ze swojego grona 
przewodniczącego oraz uchwala wewnętrzny regulamin.
 3. Przy wykonywaniu zadań specjalnych zespół negocjacyjny 
może korzystać z pomocy powołanych przez siebie ekspertów.
 4. Na wniosek specjalnego zespołu negocjacyjnego eksperci 
mogą uczestniczyć w negocjacjach w charakterze doradców tego 
zespołu.

1. Wraz z obsadzeniem wszystkich mandatów członków SZN 
z wszystkich państw członkowskich kończy się etap powoływania SZN 
i rozpoczyna się realizacja podstawowego celu SZN, to jest negocjacji 
porozumienia w sprawie zaangażowania pracowników w SE. Obsadze-
nie wszystkich mandatów członków SZN uznaje się za dokonane wraz 
z obsadzeniem ostatniego mandatu członka SZN, to jest wyznaczeniem 
lub wyborem osoby do sprawowania ostatniego nieobsadzonego jeszcze 
mandatu członka SZN.

2. Komentowany przepis reguluje kwestie związane z rozpoczęciem 
działalności przez SZN. Do zwołania pierwszego zebrania w celu za-
warcia porozumienia dochodzi w terminie 14 dni od powołania (obsa-
dzenia wszystkich mandatów członków SZN), a nie od zawiadomienia 
zarządu o powołaniu (zgodnie z wykładnią językową). Decyzja ustawo-
dawcy nakłada na zarządy spółek uczestniczących obowiązek zwołania 
pierwszego posiedzenia zebrania SZN. Wobec krótkiego terminu zwo-
łania zebrania, którego bieg rozpoczyna się już z momentem powołania, 
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a nie zawiadomienia zarządów o składzie SZN, zarządy muszą wykazać 
się szybkością i sprawnością w organizowaniu zebrania członków SZN. 
Gdyby jednak nie udało się dotrzymać 14 dniowego terminu, to zarząd 
bez zbędnej zwłoki musi doprowadzić do jak najszybszego zebrania 
członków SZN, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od do-
ręczenia zarządowi informacji o składzie SZN. Dopiero przekroczenie 
tego terminu naraża członków zarządu na odpowiedzialność z art. 133 
komentowanej ustawy.

3. Na pierwszym zebraniu dochodzi do ukonstytuowania się SZN, 
który wybiera swojego przewodniczącego oraz uchwala swój wewnętrz-
ny regulamin. Ustawodawca milczy na temat kworum potrzebnego do 
prac, tym samym należy zająć stanowisko, iż zawiniona nieobecność 
niektórych członków SZN nie będzie wstrzymywała ukonstytuowania 
się SZN, chyba że przyczyna nieobecności nie leży po stronie członka 
SZN lub jest usprawiedliwiona, a do zarządu organizującego zebranie 
dotrze najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie prośba nieobecnego 
członka SZN o przesunięcie spotkania SZN. W przeciwnym razie jeden 
powołany członek SZN mógłby całkowicie zablokować proces ustana-
wiania mechanizmu zaangażowania pracowników SE, który jest celem 
nadrzędnym i powinien być brany pod uwagę w pierwszej kolejności 
przy wykładni przepisów komentowanej ustawy.

4. SZN najpierw wybiera przewodniczącego, a potem przyjmuje 
swój regulamin i to właśnie w takiej kolejności. Prace nad regulami-
nem powinny zakończyć się szybko (bezzwłocznie), jednak takiej gwa-
rancji nie ma, tym samym jest istotne, aby SZN miał od pierwszych 
chwil swojej egzystencji przewodniczącego – koordynatora działań. Po 
uchwaleniu regulaminu nie dokonuje się ponownego wyboru przewod-
niczącego, niezależnie od pozycji, jaką uzyskał na mocy uchwalonego 
regulaminu.

5. Przewodniczącym może być tylko członek SZN, może nim być 
pracownik tworzącej się (grupy) SE, ale także nie ma przeszkód usta-
wowych, aby przewodniczącym był będący członkiem SE przedstawi-
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ciel związku zawodowego reprezentowanego w Komisji Trójstronnej 
(por. komentarz do art. 65). Wybór przewodniczącego następuje w gło-
sowaniu jawnym lub tajnym (sposób głosowania musi zostać ustalony 
przed głosowaniem, ze względu na jego personalny charakter wyboru 
preferowane powinno być głosowanie tajne). Kandydatów mogą zgła-
szać tylko członkowie SZN. Nie ma przeszkód, aby członek SZN sam 
zgłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego. Każdemu członkowi 
SZN przysługuje jeden głos. Wybranym jest ten, za którym opowie się 
bezwzględna większość głosów (głosów za musi być więcej niż głosów 
przeciw i wstrzymujących się) z prawem zagwarantowanej liczby człon-
ków SZN (por. art. 64), którzy równocześnie reprezentują większość 
pracowników przyszłej (grupy) SE – spółek uczestniczących, zależnych 
i zakładów (por. komentarz do art. 75). Głosowanie jest ważne, jeśli 
w głosowaniu brała udział ponad połowa członków SZN i reprezento-
wali oni większość pracowników (grupy) SE.

6. Przyjęcie regulaminu powinno nastąpić w trybie właściwym dla 
wyboru przewodniczącego (por. uwagi powyżej). Regulamin powi-
nien regulować kwestie organizacyjne funkcjonowania SZN takie jak: 
częstotliwość spotkań, sposób zwoływania zebrań (posiedzeń) SZN, 
postępowania z projektami uchwał i ich przyjmowania (za wyjątkiem 
określenia większości koniecznej do przyjęcia uchwały), korzystanie 
przez zespół z pracy ekspertów, itp. Regulamin nie może modyfikować 
zagadnień uregulowanych przez ustawę, lecz może je uszczegóławiać, 
np. może określić, kto poza przewodniczącym powinien podpisać poro-
zumienie o zaangażowaniu pracowników w SE.

7. SZN już na swoim pierwszym posiedzeniu powinien przystąpić do 
realizacji swojego podstawowego zadania – wynegocjowania porozu-
mienia z zarządami spółek uczestniczących. Zawarcie takiego porozu-
mienia jednakże wymaga czasu i chyba jest niemożliwe, aby zostało 
zawarte porozumienie już na pierwszym zebraniu SZN. Nawet gdyby 
na pierwszym posiedzeniu został przedstawiony gotowy projekt poro-
zumienia, członkowie SZN potrzebują czasu, aby dokonać jego grun-
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townej analizy, a także zapoznać się z opinią ekspertów, których wszak 
dopiero na pierwszych zebraniu SZN mogą powołać.

8. SZN w trakcie procesu negocjacyjnego mogą wspierać eksperci. 
Oczywiście zarządy spółek uczestniczących mogą oddać do dyspozycji 
SZN „swoich” ekspertów. Jednakże ustawodawca zagwarantował SZN 
prawo powołania, co najmniej jednego eksperta, którego koszty poniosą 
zarządy spółek uczestniczących. Oczywiście SZN ma prawo powołać 
większą liczbę wspierających go ekspertów. Koszty ekspertów mogą 
poniosą spółki uczestniczące, jeśli zgodzą się na to w porozumieniu lub 
w inny sposób (oprócz kosztów jednego eksperta, które zawsze ponoszą). 
Powołanie eksperta(ów) jest prawem SZN, a nie jego poszczególnych 
członków i następuje na podstawie uchwały SZN. Decyzję o powołaniu 
ekspertów nie wymaga zgody zarządów spółek uczestniczących (strony 
pracodawcy). Eksperci mogą zostać powołani na pierwszym zebraniu 
SZN lub później. Regulamin nie może ograniczać tego prawa ani bez-
pośrednio (np. stwierdzać, iż ekspertów można powołać tylko na pierw-
szym zebraniu), ani pośrednio (np. odpowiednio ukształtować prawo 
zgłaszania wniosku o powołanie eksperta lub wysunięcia kandydata).

9. Eksperci mogą uczestniczyć w negocjacjach w charakterze dorad-
ców SZN, jeśli tak zadecyduje SZN. Ustawodawca stwierdza co praw-
da, iż „na wniosek specjalnego zespołu negocjacyjnego eksperci mogą 
uczestniczyć w negocjacjach w charakterze doradców tego zespołu”, 
jednakże nie wspomina już, iż taki wniosek powinien zostać zaakcep-
towany przez kogokolwiek. Wydaje się, iż mając na uwadze, że obie 
strony negocjacji powinny mieć równy dostęp do wiedzy eksperckiej 
(zasada równości broni) i pamiętając, iż nie istnieją żadne ogranicze-
nia strony pracodawcy do podejmowania negocjacji wraz ze „swoimi” 
ekspertami, należy zająć stanowisko, iż ww. wniosek SZN nie musi być 
przez nikogo akceptowany, a stanowi jedynie informację dla zarządu 
spółek uczestniczących (do nich powinien być skierowany) o decyzji 
podjętej przez SZN. SZN musi zatem najpierw podjąć decyzję o włącze-
niu ekspertów zespołu w negocjacje i skierowaniu w tym celu wniosku 
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do zarządu, a następnie sporządzić i przesłać podpisany przez przewod-
niczącego SZN wniosek, załączając o niego uchwałę z ww. decyzją.

10. Eksperci mają dostęp do wszystkich informacji związanych z pro-
wadzeniem negocjacji i są w związku z tym związani do zachowania 
poufności (zob. komentarz do art. 112).

 Art.  72.  Właściwe organy spółek uczestniczących są obowią-
zane do bieżącego przedstawiania specjalnemu zespołowi negocja-
cyjnemu informacji o planach i przebiegu tworzenia SE do dnia jej 
rejestracji.

1. Właściwym organem spółek uczestniczących zobowiązanych do 
przekazywania informacji w zakresie wskazanym w komentowanym 
przepisie jest zarząd spółek, rada administrująca, ewentualnie członek 
zarządu lub rady (zob. komentarz do art. 58 - hasło informowanie).

2. SZN muszą zostać przedstawione informacje dotyczące stanu po-
stępowania kreacji SE (o postępowaniu kreacji SE zob. komentarz do 
przepisów tytułu III).

3. Informacje dotyczące kreacji SE muszą być przekazywane SZN 
na bieżąco aż do zakończenia procesu negocjacji lub rejestracji, w za-
leżności co nastąpi szybciej. Do rejestracji SE konieczne jest uprzednie 
zakończenie negocjacji podpisaniem porozumienia lub bez podpisania 
porozumienia, albo podjęcie uchwały przez SZN o niepodejmowaniu 
negocjacji. Wówczas rejestracja następuje po zakończeniu negocjacji. 
Natomiast rejestracja może nastąpić przed zakończeniem negocjacji 
w jednym wypadku – wówczas gdy upływie ustawowy okres na wy-
negocjowanie porozumienia (12 miesięcy – por. art. 77), a obie strony 
podejmą decyzję o kontynuowaniu negocjacji.

4. Ponadto zarządy spółek uczestniczących powinny przekazywać 
informacje na żądanie zespołu, jeśli SZN uzna, iż są one potrzebne do 
prowadzenia negocjacji. O tym, czy informacja jest potrzebna, czy też 
nie decyduje SZN.
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 Art.  73.  Koszty związane z utworzeniem i działalnością spe-
cjalnego zespołu negocjacyjnego ponoszą spółki uczestniczące na 
zasadach określonych w zawartym przez nie porozumieniu.

Zob. komentarz do art. 74.

 Art.  74.  1.  W przypadku niezawarcia porozumienia, koszty:
1) podróży służbowych członków specjalnego zespołu negocjacyj-
nego w związku z uczestnictwem w zespole ponosi spółka uczest-
nicząca, jeżeli członek zespołu jest pracownikiem tej spółki albo 
jej spółki zależnej lub zakładu, albo też osobą niebędącą pracow-
nikiem, wyznaczoną lub wybraną do zespołu przez pracowników 
jednej z tych jednostek organizacyjnych;
2) pozostałe koszty ponoszą spółki uczestniczące proporcjonalnie 
do liczby zatrudnionych pracowników, wyłączając pracowników 
zatrudnionych przez ich spółki zależne i zakłady.
 2. Jeżeli specjalny zespół negocjacyjny korzysta z pomocy 
ekspertów, obowiązek pokrycia kosztów ogranicza się do kosztów 
pomocy udzielonej przez jednego eksperta, chyba że spółki uczest-
niczące i specjalny zespół negocjacyjny postanowią inaczej.

1. Komentowane artykuły ustanawiają zasadę pokrywania kosztów 
przez pracodawców, a nie przez SZN lub stronę pracowników. Spółki 
uczestniczące są zobowiązane do pokrycia kosztów utworzenie i dzia-
łalności SZN, w tym koszt pomieszczeń, środków rzeczowych, tłuma-
czy, personelu biurowego lub ewentualnego ich zapewnienia. Także ko-
nieczne koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia członków SZN 
pokrywa strona spółek uczestniczących. Posiłkowo do ustalenia zasad 
pokrywania kosztów można stosować przepisy rozporządzenia MPiPS 
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustala-
nia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn.zm.) 
oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyso-
kości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracowni-
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kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 
236, poz. 1990 z późn.zm.).

2. Z punktu widzenia członków SZN, koszty, które wygenerował 
SZN, ponoszą spółki uczestniczące proporcjonalnie do liczby zatrud-
nionych pracowników w jej grupie kapitałowej. Wyjątkiem są koszty 
osobowe członka SZN, które to koszty w całości, a nie proporcjonalnie 
pokrywa „macierzysta” spółka uczestnicząca. Spółki uczestniczące nie 
są dłużnikami solidarnymi SZN. Taki postulat można dopiero stawiać 
de lege ferenda. Spółki uczestniczące mogą jednakże wprowadzić soli-
darność dłużników w wewnętrznym porozumieniu, które zawierają lub 
w inny sposób ustalić sposób i zakres zaspokajania potrzeb SZN.

3. SZN ma zawsze prawo do jednego eksperta opłaconego przez stro-
nę pracodawców. Ustawodawca nie wskazał maksymalnych kosztów 
jakie wiązać się mogą z korzystaniem z jego usług. To nieracjonalne 
ograniczenie należy ocenić krytycznie. Jeden ekspert może bowiem ge-
nerować znaczne koszty, choćby dlatego, iż na wydawane przez niego 
ekspertyzy składa się praca innych ekspertów zatrudnionych już przez 
eksperta SZN. Jak widać ograniczenie ustawowe można łatwo obejść. 
Postulować należy wprowadzenie ograniczenia odnoszącego się do 
kosztów ekspertów, a nie odnoszącego się do ich liczby.

 Art.  75.  1.  Specjalny zespół negocjacyjny podejmuje decyzje 
w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów, pod warunkiem 
że większość ta oznacza większość reprezentowanych pracowników, 
z zastrzeżeniem art. 76 ust. 1 i 2 oraz art. 81 ust. 2.
 2. Każdemu członkowi specjalnego zespołu negocjacyjnego 
przysługuje jeden głos.
 3. Liczbę pracowników reprezentowanych przez każdego 
z członków specjalnego zespołu negocjacyjnego, wybranych przez 
pracowników tej samej spółki uczestniczącej lub tej samej zainte-
resowanej spółki zależnej lub zakładu, ustala się przez podzielenie 
liczby pracowników zatrudnionych w tej spółce uczestniczącej, za-
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interesowanej spółce zależnej i zakładzie w danym państwie człon-
kowskim na dzień głosowania przez liczbę członków specjalnego 
zespołu negocjacyjnego wyznaczonych lub wybranych w tych spół-
kach i zakładach. W pozostałych przypadkach członek reprezentuje 
pracowników spółki uczestniczącej, zainteresowanej spółki zależnej 
lub zakładu, w których został wybrany.

1. Komentowany artykuł określa sposób podejmowania decyzji przez 
SE i nie określa wprost wymaganego kworum (obecności) dla ważności 
takich decyzji.

2. SZN jako organ kolegialny podejmuje decyzje w formie uchwały, 
to jest w treści uchwały zawiera się decyzja SZN. Jeśli decyzja musi zo-
stać uzewnętrzniona także poprzez dokonanie czynności konwencjonal-
nej, np. złożenie podpisu przez przewodniczącego pod porozumieniem, 
uchwała będąca w istocie decyzją zawsze musi poprzedzać czynność 
konwencjonalną.

3. Każdemu członkowi SZN przysługuje jeden głos. Uchwały po-
dejmuje się bezwzględną większością głosów członków SZN (tzw. 
większość absolutna - głosów za musi być więcej niż głosów przeciw 
i wstrzymujących się, np. z 9 głosów pięć musi być „za”, niezależnie jak 
rozdzielą się pozostałe cztery głosy pomiędzy „przeciw” i „wstrzymu-
ję się”). Wyłączone jest głosowanie grupami (np. grupami-państwami 
lub grupami spółek podzielonych ze względu na zatrudnienie). Z braku 
wskazania kworum należy stwierdzić, iż bezwzględna większość gło-
sów oznacza większość z prawem zagwarantowanej liczby członków 
SZN. Bez znaczenia jest zatem ilu członków jest obecnych w czasie 
głosowania, o ile istnieje faktyczna możliwości uzyskania większości 
z prawem zagwarantowanej liczby członków SZN, np. SZN składa się 
z 12 członków, to „za” musi opowiedzieć się co najmniej siedmiu człon-
ków (sześciu nie stanowiłoby większości), a to oznacza iż w głosowaniu 
musi uczestniczyć co najmniej siedmiu członków. Za powyższym rozu-
mieniem ust. 1 komentowanego przepisu przemawia wykładnia celowo-
ściowa. Należy bowiem uwzględnić cel przepisu jakim jest implemen-
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tacja regulacji dyrektywy 2001/86/WE, która statuuje „specjalny zespół 
negocjacyjny podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów swo-
ich członków” (niem. „Das besondere Verhandlungsgremium beschließt 
(...) mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder”, ang. „special ne-
gotiating body shall take decisions by an absolute majority of its mem-
bers“). Porzucić tym samym należy wykładnię językową, która może 
sugerować, iż sformułowanie “bezwzględną większością głosów” bez 
żadnych dalszych wskazówek oznaczać miałoby większość z głosują-
cych.

4. Od zasady podejmowania uchwał bezwzględną większością gło-
sów ustawa przewiduje wyjątki – wprowadza tzw. specjalną większość 
kwalifikowaną (w istocie rzeczy bezwzględną większością jest także 
bezwzględna większość z prawem przewidzianej liczby członków SZN 
– gdy z 12 „legalnych” członków obecnych jest tylko dziesięciu, więk-
szością wymaganą jest wówczas siedem głosów  - 7 z 10 to większość 
kwalifikowana). Większość kwalifikowaną ustawodawca przewidział 
dla przyjęcia uchwały-decyzji ograniczającej uczestnictwo pracowni-
ków w SE powstałej na skutek połączenia się spółek lub holdingowej 
SE, a także dla podjęcia uchwały o niepodejmowaniu negocjacji lub 
o ich zakończeniu bez zawarcia porozumienia.

5. Zgodnie z zasadą in dubio pro libertate należy opowiedzieć się 
za możliwością udzielania przez członków SZN innym członkom SZN 
pełnomocnictw do udziału w SZN i głosowaniu. Udzielenie pełnomoc-
nictwa do udziału w SZN i głosowaniu osobom trzecim jest niewłaści-
we, z uwagi na to, iż poszerza się tym samym krąg osób, które zostają 
dopuszczone do tajemnicy przedsiębiorstwa.

6. Ustawodawca wprowadza zasadę, wskazaną już powyżej - jeden 
członek jeden głos. Odchodzi zatem od możliwości głosowania udzia-
łami pracowniczymi (większością pracowników). Jednak nie rezygnuje 
z tej drugiej zasady całkowicie. Ustawa w ślad za dyrektywą 2001/86/
WE wprowadza drugi warunek, obok warunku uzyskania większo-
ści głosów, ważnego przyjęcia uchwały – podjęcia decyzji. Za daną 
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uchwałą musi opowiedzieć się także większość członków SZN, którzy 
reprezentują większość pracowników przyszłej (grupy) SE. Ustawa 
wyjaśnia zasady określania liczby pracowników, których reprezentu-
ją członkowie SZN (są im przypisani). Po pierwsze, jeśli pracownicy 
zatrudnieni u jednego pracodawcy (w spółce uczestniczącej, zależnej 
lub zakładzie) mogli powołać i powołali tylko jednego członka SZN, są 
oni przypisywani temu członkowi. Problem powstaje, kiedy pracownicy 
jednego pracodawcy wybrali kilku członków SZN. Każdy z nich nie 
może reprezentować (reprezentować na potrzeby obliczenia większo-
ści, natomiast każdy z członków SZN powołany przez pracowników 
zatrudnionych w Polsce reprezentuje ogół tych pracowników – por. art. 
68) wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy, gdyż byli-
by oni reprezentowani wielokrotnie (tylukrotnie, ilu byłoby członków 
SZN). Z tych powodów ustawodawca wprowadził mechanizm podziału 
liczby pracowników (liczby w dniu głosowania w SZN, a nie w dniu 
powołania członków) pomiędzy powoływanych przez tych pracowni-
ków członków SZN. Tym samym członek SZN, który został powołany 
przez pracowników jednego pracodawcy obok innych członków SZN, 
reprezentuje tylko część tych pracowników (np. ½ jeśli powołano tylko 
dwóch członków SZN, natomiast ¼ jeśli powołano czterech). Zgodnie 
z powyższym uchwała prawnie dwunastoosobowego SZN, w sytuacji, 
gdy w głosowani brało udział dziesięciu członków, a za uchwałą opo-
wiedziało się siedmiu członków SZN nie będzie przyjęta, jeśli pozostała 
piątka reprezentuje co najmniej połowę pracowników. Na marginesie 
należy wskazać, iż ustawodawca w ust. 3 komentowanego przepisu 
początkowo wskazuje tylko na wybranych członków SZN, a dopiero 
później rozszerza krąg członków SZN także na wyznaczonych. Jest to 
oczywista omyłka pisarska i należy zgodnie z zasadą racjonalnego usta-
wodawcy oraz wykładnią celowościową przyjąć, iż w obu przypadkach 
chodzi o powołanie.

7. Członkowie SZN są wolni od instrukcji i mogą głosować zgodnie 
własnym sumieniem. Gdyby powołujący ich pracownicy takie instruk-
cje im wręczyli, są one wiążące tylko w stosunku wewnętrznym pomię-
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dzy członkiem SZN a pracownikami. Komentowana ustawa nie wpro-
wadza zakazu instruowania członków SZN, tym samym same instrukcje 
należy uznać za legalne. Głos członka SZN podjęty wbrew instrukcji 
jest głosem ważnie oddanym, należy jednak pamiętać, iż „polscy” pra-
cownicy mogą zgodnie z art. 69 komentowanej ustawy odwołać (cofnąć 
mu rekomendację) członka SZN (zob. komentarz do tego artykułu). Na-
leży podkreślić, iż członkowie SZN powołani przez pracowników tego 
samego pracodawcy (a tym bardziej państwa) mogą głosować różnie, co 
w konsekwencji oznaczać będzie, iż część reprezentowanych pracowni-
ków tego samego pracodawcy będzie „za” decyzją, a część „przeciw”. 

 Art.  76.  1.  W przypadku gdy SE ma być utworzona przez 
połączenie spółek, jeżeli uprawnienie do uczestnictwa przysługu-
je co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby pracowników spółek 
uczestniczących, wyrażenie zgody w porozumieniu na ograniczenie 
uprawnień do uczestnictwa pracowników SE w porównaniu z po-
ziomem tych uprawnień w spółkach uczestniczących wymaga więk-
szości dwóch trzecich głosów członków SZN, reprezentujących co 
najmniej dwie trzecie ogólnej liczby pracowników, w tym głosów 
członków reprezentujących pracowników zatrudnionych co naj-
mniej w dwóch państwach członkowskich.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy SE ma 
być utworzone jako holdingowa SE albo zależna SE, jeżeli upraw-
nienie do uczestnictwa przysługuje co najmniej połowie ogólnej licz-
by pracowników spółek uczestniczących.
 3. Przez ograniczenie uprawnień do uczestnictwa rozumie się 
obniżenie liczby członków w radzie nadzorczej albo radzie admini-
strującej SE, w porównaniu z najwyższą ich liczbą w tych organach 
spółek uczestniczących.

1. Dyrektywa 2001/86 we wstępie nakazuje zapewnienie prawa do 
informowania i konsultacji w SE, niezależnie od procedury jej utwo-
rzenia. Tym samy każde porozumienie o zaangażowaniu pracowników 
zawierać musi regulacje dotyczące informowania i konsultacji. Stanowi 
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ona także, iż uprawnienie do uczestnictwa, to jest wpływ pracowników 
w sensie pozytywnym – poprzez wysunięcie kandydatów, wybór, wy-
znaczenie – lub negatywny – sprzeciw przeciwko powołaniu – na skład 
organów spółki (rady nadzorczej, rady administrującej), które funkcjo-
nuje w jednej ze spółek, powinna zostać przejęta lub pogłębiona w SE. 
Jednak już sama dyrektywa przewiduje, iż strony porozumienia o zaan-
gażowaniu mogą postanowić inaczej. Komentowany przepis określa je-
den ze sposobów, w jaki strony mogą odstąpić od prawa do uczestnictwa 
lub je ograniczyć. 

2. Komentowany przepis zezwala SZN na podjęcie decyzji wyraża-
jącej zgodę na porozumienie, w którym nastąpi ograniczenie prawa do 
uczestnictwa pracowników SE. Czyni to jednak pod pewnymi warunka-
mi. Jeśli te warunki nie są spełnione, to albo decyzja o odstąpieniu może 
zostać wyrażona w trybie zwykłym art. 75 albo w ogóle nie może zostać 
wyrażona.

3. Pierwszym warunkiem ograniczenia prawa do uczestnictwa (od-
stąpienia od niego) jest istnienie uprawnienia do uczestnictwa w jednej 
ze spółek uczestniczących i tylko tam. Nieistotne jest, czy prawo do 
uczestnictwa występuje w spółce zależnej lub zakładzie. Uprawnienie 
do uczestnictwa musi przysługiwać co najmniej ¼ ogólnej liczby pra-
cowników spółek uczestniczących (sic!), a nie ogólnej liczby wszyst-
kich pracowników, także tych zatrudnionych w spółkach zależnych lub 
zakładach. Jeśli uprawnienie do partycypacji przysługuje mniejszej licz-
bie pracowników, zgoda na odstąpienie, o którym mowa, może zostać 
wyrażona w trybie zwykłym (art. 75). Drugim warunkiem jest utwo-
rzenie SE poprzez połączenie spółek. Połączenie spółek oznacza utratę 
osobowości prawnej niektórych (poprzez przejęcie przez inną spółkę - 
SE) lub wszystkich spółek uczestniczących (poprzez utworzenie nowej 
spółki – SE) i wymieszanie się substratu pracowniczego z wielu spółek, 
z których tylko w niektórych funkcjonowało uprawnienie do uczestnic-
twa. Dlatego też zasadnym jest, aby SZN podjął decyzję o ewentualnej 
dyskontynuacji prawa do partycypacji. Komentowany przepis (ust. 2) 
dopuszcza także możliwość odstąpienia od prawa do uczestnictwa w sy-
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tuacji, gdy dochodzi do wykreowania holdingowej SE (wówczas spółki 
uczestniczące stają się spółkami zależnymi nowo utworzonej SE) lub 
zależnej SE (wówczas spółki uczestniczące są spółkami matkami w sto-
sunku do nowej SE). W przypadku holdingowej i zależnej SE poziom 
pracowników, którzy cieszą się z dobrodziejstwa prawa do partycypacji 
(warunek pierwszy) wynosi co najmniej ½ ogólnej liczb pracowników 
spółek uczestniczących. Nie istnieje możliwość obniżenia poziomu za-
angażowania w spółce przekształcanej. Tutaj substrat pracowniczy SE 
jest taki sam jak przed utworzeniem SE, tym samym prawa pracownicze 
nie mogą zostać pogorszone Po trzecie decyzja SZN na podpisanie tak 
niekorzystnego z punktu widzenia pracowników porozumienia musi zo-
stać podjęta trzema kwalifikowanymi większościami. Po pierwsze dla 
decyzji musi zostać uzyskana większość dwóch trzecich głosów SZN 
(z prawnie zagwarantowanej liczby członków, a nie członków obec-
nych na posiedzeniu zespołu – głosy „wstrzymujące się” i nieobecności 
są liczone jako głosy „przeciw”). Po drugie ww. większość członków 
SZN musi reprezentować dwie trzecie ogólnej (pracowników wszyst-
kich spółek i zakładów) liczby pracowników. Po trzecie za odstępstwem 
od prawa muszą opowiedzieć się członkowie SZN, którzy reprezentują 
pracowników zatrudnionych w co najmniej dwóch państwach. Waru-
nek ten ma zabezpieczyć SZN przed dominacją pracowników z jednego 
państwa.

4. Uczestnictwo to prawo pracowników poprzez organ przedsta-
wicielski do wyboru lub wyznaczenia określonej liczby członków do 
rady nadzorczej albo rady administrującej SE albo prawo ich rekomen-
dowania lub prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo 
wszystkich członków tych organów. Ograniczenie uprawnienia odnosi 
się właśnie do tych „pracowniczych” członków organów SE, a nie, jak 
sugerować by mogła wykładnia językowa ust. 3 komentowanego arty-
kułu, do wszystkich członków. Ograniczenie polega na obniżeniu liczby 
członków tych organów, na których powołanie pracownicy mieli wpływ 
w spółce uczestniczącej. Austriacka ustawa implementująca dyrektywę 
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2001/86 wprowadza jednak, obok ilościowego ograniczenia prawa do 
uczestnictwa pogorszenie się jakości (§ 221 ust. 4 ArbVG). 

 Art.  77.  1.  Negocjacje prowadzone przez specjalny zespół ne-
gocjacyjny ze spółkami uczestniczącymi w celu zawarcia porozu-
mienia mogą trwać przez okres do sześciu miesięcy od dnia zwoła-
nia pierwszego zebrania zespołu.
 2. Strony negocjacji mogą wspólnie zadecydować o przedłu-
żeniu ich trwania do roku.

1. Komentowany artykuł określa podmioty pomiędzy, którymi pro-
wadzone są negocjacje w celu zawarcia porozumienia o zaangażowaniu 
pracowników, a także termin w jakim te negocjacje muszą lub powinny 
się zakończyć.

2. Negocjacje prowadzone są pomiędzy dwoma podmiotami – SZN 
oraz spółkami uczestniczącymi. Oba podmioty są równymi uczestnika-
mi negocjacji i żaden z nich nie może być dyskryminowany w negocja-
cjach. Obowiązuje zasada równych broni, co oznacza iż SZN powinien 
mieć dostępność do tych samych środków technicznych, informacji oraz 
możliwości co strona reprezentująca spółki uczestniczące.

3. Zasadniczo wszyscy członkowie SZN powinni uczestniczyć w ne-
gocjacjach, choć oczywiście ciężar ich prowadzenia może spocząć na 
wyznaczonym członku (np. przewodniczącym). SZN w negocjacjach 
wspierać mogą eksperci występujący w charakterze doradców zespołu 
(por. art. 71). Doradcy mogą być zarówno ekspertami posiadającymi 
wiedzę ekonomiczną, prawną, itp. (ekspercie merytoryczni), lecz tak-
że osoby obeznane z tzw. technikami negocjacyjnymi. Choć nie jest to 
wyraźnie wskazane w komentowanej ustawie, w odróżnieniu od ustawy 
o ERZ, SZN może przed każdym spotkaniem negocjacyjnym spotkać 
się we własnym gronie, aby omówić strategię negocjacji. Koszty zorga-
nizowania takiego spotkania mieszczą się w pojęciu „kosztów utworze-
nia i działalności SZN” (por. art. 73 i 74). Drugą stroną negocjacji sta-
nowią spółki uczestniczące, a konkretniej reprezentujące je na zewnątrz 
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zarządy spółek. Z przyczyn technicznych w trakcie negocjacji nie będą 
po stronie spółek uczestniczących występować wszyscy członkowie 
zarządu, lecz profesjonalny zespół negocjacyjny umocowany przez za-
rządy spółek, zgodnie z prawem kraju siedziby spółki i statutem spółki. 
W skład zespołu mogą wchodzić członkowie zarządu wszystkich lub 
niektórych spółek. Ważne jest, aby reprezentujący spółki uczestniczące 
zespół negocjacyjny posiadał umocowanie do podejmowania decyzji 
w trakcie negocjacji. Wystawienie do negocjacji osób, które nie będą 
mogły podejmować żadnych decyzji i zawsze będą musiały się najpierw 
konsultować z zarządami utrudnia negocjacje i naraża członków zarzą-
du spółek uczestniczących na zarzut utrudniania działania SZN, o któ-
rym mowa a art. 133 komentowanej ustawy.

4. Obie strony negocjacji muszą dążyć do zawarcia porozumienia. 
Wyklucza to działania obstrukcyjne ze strony zarządu lub części człon-
ków SZN. Spółki uczestniczące na żądanie SZN muszą dostarczać od-
powiednich, żądanych przez SZN informacji (por. art. 72 i 74).

5. Termin, w jakim negocjacje powinny zostać zakończone został 
wyznaczony przez dyrektywę 2001/86. Ustawodawca przejmując ter-
miny dyrektywy wyznaczył czas na zakończenie negocjacji – sześć mie-
sięcy. Termin rozpoczyna biec od dnia zwołania pierwszego zebrania 
zespołu (art. 71). Przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 112 k.c. terminy 
oznaczone w miesiącach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub 
datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia 
w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

6. Zgodnie z art. 77 ust. 2 Strony mogą przedłużyć negocjacje o ko-
lejne sześć miesięcy. Po bezskutecznym (bez zawarcia porozumienia) 
upływie terminu SE może zostać zarejestrowana, a w spółce znajdują 
zastosowanie zasady standardowe, o których mowa w dziale 4 komen-
towanej ustawy. Jednakże wydaje się, iż jeśli strony wyraźnie wyrażą 
wolą kontynuowania negocjacji, ustawodawca nie stawia tutaj prze-
szkód. Dalsze negocjacje nie będą jednak wstrzymywały zastosowanie 
zasad standardowych w SE.
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 Art.  78.  Specjalny zespół negocjacyjny oraz spółki uczestni-
czące prowadzą negocjacje w dobrej wierze w sposób zmierzający 
do zawarcia porozumienia.

1. Komentowany artykuł ma zapobiegać prowadzeniu tzw. pozoro-
wanych negocjacji (por. art. 77). Celem stron negocjacji jest zawarcie 
porozumienia o zaangażowaniu pracowników w SE i ustanowienie tego 
zaangażowania. Same negocjacje muszą zaś być prowadzone w dobrej 
wierze. Oznacza to poszanowanie słusznych interesów drugiej strony 
oraz uczciwą, rzeczową oraz rzetelną postawę w trakcie negocjacji (tak 
J. Stelina w: U. Jackowiak, M.Piankowski, J.Stelina, W. Uziak, A.Wy-
pych-Żywicka, M. Zielenicki Kodeks pracy z komentarzem, Fundacja 
Gospodarcza, Wyd. IV, Gdynia 2004 r., s. 812). Uszczegóławiając poję-
cie „dobrej wiary w negocjacjach” można analogicznie sięgnąć do art. 
2413 Kodeksu pracy, który precyzuje obowiązki stron rokowań w dobrej 
wierze i poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Kodeks 
pracy we wskazanym przepisie statuuje: obowiązek uwzględnienia po-
stulatów organizacji związkowej (tutaj SZN) uzasadnionych sytuacją 
ekonomiczną pracodawców, obowiązek powstrzymania się od postu-
latów, których realizacja w sposób oczywisty przekracza możliwości 
finansowe pracodawców, poszanowanie interesów pracowników nie-
objętych układem (tutaj tymi pracownikami byliby pracownicy grupy 
zatrudnieni w spółkach-wnukach). O konsekwencjach pozorowanych 
negocjacjach zob. komentarz do art. 77.

2. W ramach prowadzenie negocjacji w dobrej wierze mieści się 
obowiązek spółek uczestniczących do dostarczenia SZN żądanych 
przez SZN informacji, koniecznych do prowadzenia negocjacji. SZN 
nie może żądać informacji wszelkiego rodzaju lecz tylko takie, które 
służą wypełnieniu zadań powierzonych SZN – zawarciu porozumienia 
(por. art. 59). W świetle celu istnienia SZN informacje żądane przez 
zespół mogą, niezależnie od państwa członkowskiego, dotyczyć: struk-
tury grupy, statutów spółek uczestniczących i zależnych, zatrudnienia 
w spółkach i zakładach grupy oraz funkcjonujących tamże przedstawi-
cieli pracowników, danych finansowych, planach i strategiach bizneso-
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wych grupy i jej podmiotów, a także rozwiązań prawnych obowiązują-
cych w poszczególnych państwach członkowskich, w których grupa ma 
swoje przedsiębiorstwa. Niezależnie od powyższego SZN musi otrzy-
mywać na bieżąco informacje o przebiegu procesu kreacji SE (por. art. 
72). Przekazanie żądanych informacji powinno umożliwić SZN przy-
gotowanie się do negocjacji z uwzględnieniem danych przekazanych 
przez spółki uczestniczące. Wydaje się, iż spółki uczestniczące powinny 
przekazać żądane informacji najpóźniej w terminie dwóch tygodni od 
doręczenie żądania, a pomiędzy przekazaniem informacji SZN a kolej-
ną rundą negocjacyjną musi upłynąć okres co najmniej trzech tygodni. 
Jednakże powyższe terminy należy odpowiednio wydłużyć, jeśli rodzaj 
i objętość informacji takie wydłużenie terminu uzasadnia.

3. O tym czy żądana przez SZN informacja jest zasadnie żądana de-
cyduje sam zespół. Spółki uczestniczące zasadniczo nie powinny badać, 
czy żądana informacja przynależy bezpośrednio do grupy informacji 
związanych z wykonywaniem zadań przez SZN i nie wolno im żądać 
uzasadnienie żądania od SZN. Już takie uzasadnienie mogłoby zdra-
dzić taktykę negocjacyjną SZN. Jednakże de facto spółki uczestniczą-
ce mogą po prostu odmówić przekazania informacji. Wówczas dopiero 
sąd grodzki w postępowaniu wykroczeniowym na podstawie art. 133 
komentowanej ustawy (pociągnięcie do odpowiedzialności członków 
zarządu spółek uczestniczących za utrudnianie działalności SZN) ustali, 
czy żądnie informacji było zasadne (odnośnie rodzaju żądanych infor-
macji oraz obowiązku strony pracodawców ich dostarczenia zob. ana-
logicznie wyroki TS C-62/99 Betriebsrat der Bofrost Josef H. Boquoi 
Deutschland West GmbH & Co.KG v. Bofrost Josef H. Boquoi Deutsch-
land West GmbH & Co.KG, C-440/00, Kühn & Nagle, C-349/01, ADS 
Anker GmbH).

4. Na marginesie należy wspomnieć, iż art. 6 dyrektywy 2001/86 
nakazującego do procedury negocjacji określonej w art. 3 – 5 dyrek-
tywy, to jest przepisów działu 2 i 3 stosować prawo miejsca siedziby 
SE. O podstawowym jak i uzupełniającym (subsydiarnym) stosowaniu 
przepisów tych działów byłą już mowa w komentarzu do powyższych 
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artykułów. W tym miejscu należy podkreślić, iż cały proces negocjacji 
podlega prawu państwa siedziby. Zgonie z ustawą o języku polskim z 7 
października 1999 r. o języku polskim „na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się 
języka polskiego, jeśli osoba świadcząca prace ma miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy 
oraz umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej”, a także nakłada obowiązek posługiwania się języ-
kiem polskim przy sporządzaniu dokumentów w zakresie stosowania 
przepisów prawa pracy. Tym samym negocjacje i obieg dokumentów 
muszą być prowadzone po polsku, gdy SE ma siedzibę w Polsce.

 Art.  79.  W przypadku wystąpienia trudności w negocjacjach 
strony mogą powołać mediatora, do którego stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 11 i art. 111 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236, z późn. zm.), jeżeli 
statutowa siedziba SE ma być zarejestrowana w Rzeczypospolitej 
Polskiej.

1. Komentowany artykuł reguluje sytuację, w której negocjacje stron 
nad zawarciem porozumienia znalazły się w impasie. Komentowany 
przepis znajduje zastosowanie tylko wówczas, jeśli SE statutową siedzi-
bę posiadać będzie w Polsce. Wyłączone jest zatem subsydiarne stoso-
wanie przepisu, wówczas gdy SE ma swoją siedzibę w innym niż Polska 
państwie członkowskim, nawet w stosunku do członków SZN repre-
zentujących pracowników zatrudnionych w Polsce. Znajduje natomiast 
zastosowanie do całego SZN negocjującego porozumienie o zaangażo-
waniu pracowników w „polską” SE, to jest także dla członków SZN 
reprezentujących pracowników zatrudnionych poza granicami Polski, 
w innych państwach członkowskich.

2. Jeśli wystąpią trudności w negocjacjach strony mogą powołać 
mediatora. Użyte przez ustawodawcę pojęcie „wystąpienie trudności” 
powinno być subiektywnie interpretowane przez strony, to znaczy wy-
łącznie strony decydują, czy wystąpiły trudności w negocjacjach i czy 
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uruchomić procedurę powołania mediatora. Do powołania mediatora 
konieczne jest zgodne działanie stron. Tym samym SZN musi podjąć 
decyzję stwierdzającą wystąpienie trudności w negocjacjach i upoważ-
niającą do wystąpienia o powołanie mediatora. To samo musi uczynić 
druga strona negocjacji - reprezentacja spółek uczestniczących. Następ-
nie strony lub ich przewodniczący powołują zaproponowanego przez 
jedną ze stron mediatora.

3. Uwagi doktryny dotyczące art. 11 i art. 111 ustawy o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych pozostają aktualne także w tym kontekście.

 Art.  80.  1.  Właściwe organy spółek uczestniczących oraz spe-
cjalny zespół negocjacyjny zawierają porozumienie w formie pisem-
nej pod rygorem nieważności. 
 2. Porozumienie podpisują osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu spółek uczestniczących oraz przewodni-
czący specjalnego zespołu negocjacyjnego i co najmniej jeden czło-
nek tego zespołu.
 3. Porozumienie dotyczy wszystkich pracowników SE.

1. Komentowany artykuł określa formę, sposób zawarcia oraz za-
kres porozumienia o zaangażowaniu pracowników w SE. Nie określa 
natomiast charakteru porozumienia i wytycznych co do jego treści. Jeśli 
chodzi o charakter porozumienia, to jest ono umową zbiorowego prawa 
pracy. Nie określa ono praw i obowiązków pracowników i pracodaw-
ców, a zatem braku jest podstaw do przypisywania mu charakteru źródła 
prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy. Porozumienie ma 
charakter wyłącznie obligacyjny (zob. M. Zieleniecki odnośnie porozu-
mienia o utworzeniu ERZ [w:] Sz. Pawłowski, J. Stelina, M. Zieleniec-
ki, Ustawa o europejskich radach zakładowych z komentarzem, Gdańsk 
2006 r., s. 115). Natomiast jeśli chodzi o treść porozumienia, to przy-
kładowe materie regulacji zawiera art. 82 (por. komentarz do niego), 
a odpowiednie wzorce rozwiązań do naśladowania znajdują się w dziale 
4 – Zasady standardowe zaangażowania pracowników w SE (por. ko-
mentarz do art. 84).
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2. Jeśli chodzi o formę porozumienia, to musi ono zostać zawarte na 
piśmie. Porozumienie zawarte w innej formie jest nieważne (por. art. 73 
§ 1 Kodeksu cywilnego). Porozumienie musi zostać sporządzone w ję-
zyku polskim i powinno zostać sporządzone w językach macierzystych 
innych członków SZN, jednakże tekst polski byłby tekstem wiążącym 
(gdyby wystąpiły rozbieżności pomiędzy tekstem polskimi a tekstem 
w innym języku, tekst polski byłyby tekstem wiążącym strony, przewa-
żającym). Przypomnieć należy, iż zastrzeżenie co do formy i języka ma 
zastosowanie wyłącznie dla porozumienia dotyczącego zaangażowania 
pracowników w SE mającej siedzibę w Polsce.

3. Sposób zawarcia porozumienia został określony w ustawie. Poro-
zumienie podpisuje przewodniczący oraz jeden członek SZN. Czyj pod-
pis ma znaleźć się pod porozumieniem obok podpisu przewodniczącego 
może uregulować regulamin SZN. Przed podpisaniem porozumienia 
SZN podejmuje decyzję w formie uchwały o akceptacji porozumienia.

4. Po stronie reprezentującej spółki uczestniczące porozumienie pod-
pisują członkowie zarządu (rady administrującej) lub prokurenci upo-
ważnieni ogólnie do reprezentowania spółki na zewnątrz, w tym do 
zaciągania zobowiązań, lub specjalnie do tego upoważnione uchwałą 
zarządu osoby – np. pełnomocnik zarządu do spraw negocjacji porozu-
mienia. Podpisać porozumienie muszą osoby reprezentujące wszystkie 
spółki uczestniczące. Przed podpisaniem zarządy wszystkich spółek 
uczestniczących muszą zatwierdzić porozumienie w wynegocjowanym 
kształcie. W przypadku kreacji SE poprzez połączenie może być ko-
nieczna dodatkowo akceptacja porozumienia przez walne zgromadzenie 
akcjonariuszy, jeśli walne zgromadzenia akcjonariuszy łączących się 
spółek uczestniczących podczas akceptacji planu połączenia wyraziło 
taką wolę (por. art. 23 Rozporządzenia 2157/2001).

5. W SZN zasiadają członkowie reprezentujący pracowników zarów-
no spółek uczestniczących jak i spółek zależnych, dlatego też SZN ne-
gocjuje porozumienie dla pracowników SE, ale także dla pracowników 
spółek zależnych. Zgodnie z ust. 3 komentowanego artykułu wynego-
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cjowane i zawarte porozumienie dotyczy wszystkich pracowników SE 
(por. komentarz do art. 58 odnośnie pojęcia pracownik). Przepis ten, 
w świetle art. 82 komentowanej ustawy, nakazuje jedynie zakaz wszel-
kiej dyskryminacji pracowników SE, natomiast nie wyłącza z mecha-
nizmu informacji, konsultacji oraz uczestnictwa pracowników spółek 
zależnych.

6. Pracownicy spółek uczestniczących stają się pracownikami SE 
w przypadku: a) kreacji SE poprzez połączenie spółek uczestniczących 
(zarówno poprzez przejęcie jak i poprzez utworzenie nowej spółki- SE), 
b) kreacji SE poprzez przekształcenie spółki uczestniczącej w SE (tylko 
pracownicy spółki przekształcanej stają się pracownikami SE). Pracow-
nicy spółki zależnej od spółek uczestniczących stają się pracownikami 
SE wówczas, gdy kreacja SE następuje poprzez utworzenie zależnej 
SE. Żaden z pracowników spółek uczestniczących i zależnych nie staje 
się ipso iure pracownikiem SE w przypadku kreacji holdingowej SE 
(w praktyce zdarza się, iż wówczas SE zatrudnia zaledwie kilkanaście 
osób, a pracownicy grupy SE są wyłączeni z dobrodziejstw porozumie-
nia). 

 Art.  81.  1.  Specjalny zespół negocjacyjny może podjąć 
uchwałę o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich zakończeniu bez 
zawarcia porozumienia. Specjalny zespół negocjacyjny niezwłocz-
nie powiadamia spółki uczestniczące o treści tej uchwały. W przy-
padku podjęcia uchwały o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich 
zakończeniu bez zawarcia porozumienia nie stosuje się przepisów 
działu 4 niniejszego tytułu.
 2. Do podjęcia uchwały o niepodejmowaniu negocjacji lub 
o ich zakończeniu bez zawarcia porozumienia jest wymagana więk-
szość dwóch trzecich głosów członków specjalnego zespołu nego-
cjacyjnego reprezentujących co najmniej dwie trzecie liczby pra-
cowników, w tym głosów członków reprezentujących pracowników 
zatrudnionych w co najmniej dwóch państwach członkowskich.
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 3. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, 
wobec pracowników zatrudnionych w SE stosuje się przepisy dane-
go państwa członkowskiego dotyczące konsultacji i informowania 
i pracowników.
 4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku utworzenia 
SE w drodze przekształcenia, jeżeli w spółce, która ma być prze-
kształcana jest zapewnione uczestnictwo pracowników.
 5. Specjalny zespół negocjacyjny zbiera się ponownie na pi-
semny wniosek co najmniej 10 % pracowników zatrudnionych 
w SE, jej spółkach zależnych i zakładach pracy lub ich przedstawi-
cieli – po dwóch latach od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, 
chyba że specjalny zespół negocjacyjny i SE ustalą krótszy termin. 
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w wyniku ponownych 
negocjacji nie stosuje się przepisów działu 4 niniejszego tytułu.
 6. Do SE będącej przedsiębiorstwem o zasięgu wspólnoto-
wym lub przedsiębiorstwem kontrolującym grupę przedsiębiorstw 
o zasięgu wspólnotowym, w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 
i 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakłado-
wych, nie stosuje się przepisów ustawy o europejskich radach zakła-
dowych, chyba że specjalny zespół negocjacyjny podejmie uchwałę, 
o której mowa w ust. 1.

1. Komentowany artykuł stanowi zasadniczo implementację art. 3 
ust. 6 dyrektywy 2001/86. Reguluje ponadto sytuację zbiegu przepisów 
komentowanej ustawy oraz ustawy o ERZ.

2. Dyrektywa, a za nią ustawa o SE przewiduje sytuację, w której po-
rozumienie o zaangażowaniu pracowników nie zostanie zawarte. SZN, 
samodzielnie, może od razu po ukonstytuowaniu się (nawet na pierw-
szym zebraniu – zob. art. 71), a zawsze przed rozpoczęciem negocjacji 
(uczestnictwo SZN w pierwszym spotkaniu negocjacyjnym z reprezen-
tacją spółek uczestniczących) podjąć decyzję o niepodejmowaniu ne-
gocjacji ze spółkami uczestniczącymi w celu zawarcia porozumienia, 
lub po rozpoczęciu negocjacji, w każdym ich momencie, decyzję o za-
kończeniu negocjacji bez podpisywania porozumienia. Uprawnienie 
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podjęcia ww. decyzji jest wyłącznym prawem SZN i nie przysługuje 
(zwłaszcza to drugie) spółkom uczestniczącym.

3. SZN nie musi uzasadniać swoich decyzji. Wydaje się, iż SZN 
może podjąć ww. decyzje w dwóch sytuacjach. Po pierwsze jakość 
mechanizmu informowania i konsultacji, a także uczestnictwa zastany 
w większości spółkach uczestniczących i zależnych podczas kreacji SE 
może przemawiać, za jego zachowaniem i przeciwko tworzeniu nowe-
go. Po drugie, większość członków SZN jest przywiązana do swojego 
mechanizmu informowania, konsultacji i uczestnictwa. Zgodnie bo-
wiem z ust. 3 komentowanego artykułu jeśli SZN podjął którąś z ww. 
decyzji, wobec pracowników zatrudnionych w SE stosuje się przepisy 
danego państwa członkowskiego dotyczące konsultacji i informowa-
nia i pracowników.

4. Ustawodawca wprowadza większość kwalifikowaną, jako więk-
szość wymaganą dla podjęcia decyzji o nietworzeniu nowego mecha-
nizmu. Decyzja o niepodejmowaniu negocjacji lub ich zakończeniu 
bez podpisywania porozumienia musi zostać podjęta przez SZN w for-
mie uchwały, przy czym za przyjęciem uchwały musi opowiedzieć się 
co najmniej 2/3 członków SZN (każdy członek ma jeden głos). Te 2/3 
członków, którzy są „za” uchwałą muszą reprezentować 2/3 pracow-
ników zatrudnionych w spółkach uczestniczących, zależnych i zakła-
dach. Pracownicy reprezentowani przez większość członków SZN 
będącą „za” uchwałą, muszą być zatrudnieni co najmniej w dwóch 
państwach członkowskich. To ostatnie jest zabezpieczeniem przed ła-
maniem zasady solidarności i rozszerzania standardów zaangażowa-
nia pracowników przez dominującą grupę pracowników jednego pań-
stwa.

5. Konsekwencją podjęcia ww. decyzji jest zastosowanie prawa kra-
jowego co do informacji i konsultacji, a zwłaszcza ustawy o ERZ. Nie 
mają zastosowania zasady standardowe (por. art. 84). Dopuszczalne jest 
również dalsze prowadzenie procedury rejestracji SE (por. art. 22 wraz 
z komentarzem).
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6. SZN nie może podjąć ww. decyzji, jeśli utworzenie SE następuje 
poprzez przekształcenie spółki matki w SE, a zastany mechanizm prze-
widywał uczestnictwo. Tym samym SZN nie może nie podjąć nego-
cjacji w celu zawarcia porozumienia o zaangażowaniu pracowników 
i prowadzić ich, aż do podpisania porozumienia lub upływu czasu jaki 
ustawodawca dał stronom negocjacji. Ratio legis takiego rozwiązania 
jest konieczność zapewnienia takiego samego poziomu zaangażowania 
w SE, będącej spółką przekształconą, co przed utworzeniem SE, gdyż 
substrat pracowniczy SE jest identyczny z substratem spółki uczestni-
czącej- przekształcanej. Po podjęciu ww. decyzji do pracowników SE 
mają zastosowania statuowane przez przepisy krajowe tylko mechani-
zmy informowania i konsultacji, a już nie uczestnictwa. Ustawodawca, 
w ślad za prawodawcą wspólnotowym nie dopuszcza do sytuacji obni-
żenia standardów zaangażowania pracowników.

7. Decyzja o niezawieraniu porozumienia nie jest nieodwracalna. 
Na wniosek 10% pracowników (lub ich przedstawicieli) zatrudnionych 
w grupie SE (ale tylko na dwóch poziomach – SE oraz jej spółek za-
leżnych, wyłączeni są pracownicy zatrudnieni w spółkach wnuczętach) 
można podjąć ponownie negocjacje o zawarciu porozumienia o zaanga-
żowaniu pracowników w SE, teraz jednak już z zarządem (radą admini-
strującą) SE. Termin jaki musi upłynąć od ww. decyzji, aby ponownie 
wrócić do negocjacji ustalają SZN i SE, jednak nie może być on dłuż-
szy niż dwa lata. W wypadku ponownego fiaska negocjacji następują te 
same konsekwencje, co po podjęciu ww. decyzji – dalsze stosowanie 
prawa krajowego oraz niestosowanie zasad standardowych z działu 4 
komentowanej ustawy.

8. Spod działania ustawy o ERZ, pomimo spełniania warunków, wyłą-
czeni są przedsiębiorcy działający w formie SE, oraz grupy przedsię-
biorstw, w których uczestniczy spółka europejska. Do tej drugiej gru-
py należy ex definitio holdingowa SE (por. art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
2157/2001) oraz SE będąca spółką zależną (por. art. 2 ust. 3 tego rozpo-
rządzenia), a także przekształcona w spółkę europejską spółka akcyjna 
posiadająca od co najmniej dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu 
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innego niż SE państwa członkowskiego (art. 2 ust. 4 rozporządzenia). 
Ustawa o SE samodzielnie określa zasady zaangażowania pracowni-
ków w spółce europejskiej, które to zaangażowanie zapewnić ma pra-
wo pracowników do informacji i konsultacji, a także do uczestnictwa 
umożliwiającego wywieranie wpływu na decyzje podejmowane w SE 
i znajduje pierwszeństwo stosowania przed mechanizmem ERZ. Jed-
nakże jeśli specjalny zespół negocjacyjny reprezentujący spółki uczest-
niczące w tworzeniu spółki europejskiej podejmie uchwałę o niepodej-
mowaniu negocjacji w celu zawarcia porozumienia o zaangażowaniu 
pracowników w spółce europejskiej lub o ich zakończeniu bez zawarcia 
porozumienia, wówczas, zgodnie z komentowanym artykułem będą 
miały zastosowanie krajowe przepisy regulujące konsultację i informa-
cję pracowników. W takim przypadku wobec spółki europejskiej będą-
cej przedsiębiorstwem o zasięgu wspólnotowym lub grupy o zasięgu 
wspólnotowym w rozumieniu ustawy, w której SE uczestniczy, będzie 
miała zastosowanie ustawa o ERZ (na poziomie podstawowym lub uzu-
pełniającym).

 Art.  82.  1.  Porozumienie określa w szczególności:
1) zakres jego stosowania; 
2) skład, liczbę i podział miejsc w organie przedstawicielskim, 
który będzie partnerem właściwego organu SE w zakresie wykony-
wania uprawnień do informacji i konsultacji, przysługujących pra-
cownikom SE, jej spółek zależnych i zakładów;
3) funkcję organu przedstawicielskiego oraz sposób informowa-
nia tego organu i konsultacji z nim; 
4) częstotliwość zebrań organu przedstawicielskiego;
5) przyznane organowi przedstawicielskiemu środki finansowe 
i materialne;
6) w przypadku ustanowienia jednej lub więcej sposobów infor-
macji i konsultacji zamiast powoływania organu przedstawiciel-
skiego – tryb wyłaniania przedstawicieli pracowników w celu ich 
stosowania oraz środki ich wdrożenia;
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7) w przypadku ustanowienia zasad uczestnictwa – treść tych za-
sad z uwzględnieniem liczby członków w organie nadzorczym lub 
zarządzającym spółki europejskiej, których pracownicy będą mieli 
prawo wybrać, wyznaczyć lub rekomendować albo liczby członków, 
których wyznaczeniu pracownicy będą mieli prawo się sprzeciwić, 
procedury wpływania pracowników na skład tych organów oraz 
uprawnienia członków reprezentujących pracowników;
8) dzień wejścia w życie porozumienia, czas jego trwania, przy-
padki, kiedy porozumienie może być ponownie negocjowane i pro-
cedury negocjacji
 2. Do treści porozumienia nie stosuje się przepisów rozdziału 
4, chyba że strony postanowią inaczej.

1. Dyrektywa 2001/86 określa minimalny zakres spraw, które uregu-
lować powinno porozumienie. Jednocześnie dyrektywa statuuje autono-
mię woli stron negocjacji. Polski ustawodawca przejął katalog spraw do 
uregulowania w porozumieniu, nie podkreślając już zasady autonomii 
stron. Należy zatem zająć stanowisko iż także w ustawie o SE taka au-
tonomia występuje. Wskazany w dyrektywie i przejęty przez ustawę SE 
katalog spraw, wyznacza bowiem jedynie materie, które w porozumie-
niu strony swobodnie uregulują. Konsekwencją pominięcia (świadome-
go lub poprzez niedbalstwo) niektórych spraw będzie odmowa zareje-
strowania SE (por. art. 22).

2. Porozumienie musi określić zakres swojego stosowania. Chodzi 
tutaj o wskazanie terytorialnego obowiązywania porozumienia oraz 
podmiotów jakie porozumienie obejmuje – to jest jakie spółki i zakła-
dy.

3. Porozumienie ustanawia mechanizm informowania, konsultacji 
i ewentualnie uczestnictwa (por. art. 58 z komentarzem, a także art.76). 
Prawo do informowania, konsultacji oraz ewentualnie uczestnictwa 
może albo wykonywać w imieniu pracowników utworzony na mocy 
porozumienia organ przedstawicielski, albo zostanie utworzony inny 
mechanizm. W tym drugim przypadku porozumienie szczegółowo 
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musi uregulować jego funkcjonowanie. Jeśli SZN i spółki uczestni-
czące zdecydują się na utworzenie organu przedstawicielskiego muszą 
uregulować w porozumieniu jego skład i sposób działania. Zarówno 
mechanizm informowania, konsultacji oraz ewentualnie uczestnictwa 
przy wykorzystaniu organu przedstawicielskiego oraz inny obejmuje 
swym działaniem pracowników SE oraz jej spółek zależnych lub za-
kładów.

4. Strony porozumienia mają większą swobodę w kształtowaniu me-
chanizmu informowania i konsultacji. Powinny jednak wzorować się 
na regulacji działu 4 komentowanej ustawy – zasadach standardowych 
(por. komentarz do art. 84). Strony w porozumieniu mogą wyraźnie 
wskazać, iż stosowane będą te zasady. Natomiast w stosunku do uczest-
nictwa ustawodawca nałożył na strony obowiązek określenia liczby 
członków organu SE na który będą mieli wpływ pracownicy (poprzez 
organ przedstawicielski lub w inny sposób).

 Art.  83.  W SE, która ma być utworzona w drodze przekształ-
cenia, określony porozumieniem poziom zaangażowania pracowni-
ków nie może być niższy od poziomu zaangażowania w spółce prze-
kształcanej.

1. Komentowany artykuł statuuje nakaz utrzymania poziomu zaan-
gażowania pracowników na poziomie sprzed utworzenia SE. Nakaz ten 
znajduje zastosowanie jedynie do SE utworzonej poprzez przekształce-
nie.

2. Por. także komentarz do art. 76 i 81.
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DZIAŁ 4

ZASADY STANDARDOWE ZAANGAŻOWANIA  
PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ

Rozdział 1
Stosowanie zasad standardowych

 Art.  84.  Zasady standardowe zaangażowania pracowników 
w SE, określone w niniejszym dziale, stosuje się od dnia jej rejestra-
cji, w przypadku gdy:
1) spółki uczestniczące i specjalny zespół negocjacyjny tak posta-
nowią albo
2) porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym 
w art. 77 i:
a) właściwe organy spółek uczestniczących zdecydują o stosowa-
niu tych zasad i tym samym o kontynuowaniu postępowania reje-
stracyjnego i
b) specjalny zespół negocjacyjny nie podejmie uchwały, o której 
mowa w art. 81 ust. 1.

1. Systematyka działu 4 obejmuje trzy części. W rozdziale 1 wska-
zano przesłanki stosowania zasad standardowych zaangażowania pra-
cowników – art. 84 dotyczy prawa do informacji i konsultacji w SE, art. 
85 i 86 określają natomiast warunki uczestnictwa pracowników, a więc 
zapewnienie im wpływu na niektóre decyzje podejmowane w SE. Sto-
sownie do tego przepisy rozdziału 2 regulują zasady zaangażowania 
pracowników w postaci prawa do informacji i konsultacji, w rozdziale 3 
zaś unormowano zasady uczestnictwa (partycypacji).

2. Komentowana ustawa (w ślad za Dyrektywą 2001/86) przewi-
duje dwa tryby określania zasad zaangażowania pracowników w SE. 
Pierwszy z nich, preferowany przez ustawodawcę, to tryb określony 
w art. 71-83 ustawy, polegający na wypracowaniu odpowiedniej for-
muły w drodze negocjacji pomiędzy organami spółek a przedstawiciel-
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stwem pracowniczym (SZN). W wyniku tych negocjacji może zostać 
zawarte porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników w SE. 
Natomiast rozwiązanie o charakterze „awaryjnym” (art. 84 pkt 2 usta-
wy), przewidziane na wypadek długotrwałej niemożności zawarcia ta-
kiego porozumienia, polega na stosowaniu tzw. zasad standardowych, 
uregulowanych w dziale 4 ustawy (art. 84-111 ustawy). Komentowany 
artykuł przewiduje dwie niezależne od siebie przesłanki warunkujące 
stosowanie zasad standardowych. 

3. Przesłanka pierwsza związana jest z dobrowolnym przejęciem 
przez spółki uczestniczące i SZN zasad standardowych. Warunkiem 
dobrowolnego ich stosowania jest poczynienie stosownego wspólnego 
uzgodnienia dokonanego przez spółki uczestniczące i SZN. W istocie 
mamy tu zatem do czynienia z umownym ustaleniem zasad zaangażo-
wania pracowników, podobnie jak w przypadku zawarcia porozumienia 
w sprawie zasad zaangażowania pracowników (art. 71 i nast. ustawy). 
Z art. 82 ust. 2 ustawy wynika, że w porozumieniu, o którym mowa 
w art. 71 ustawy jego strony mogą odesłać do stosowania zasad standar-
dowych w części lub nawet całości, dlatego przyjąć należy, że uzgodnie-
nie co do stosowania zasad, o którym mowa w art. 84 pkt 1, może być 
dokonane wyłącznie w trybie porozumienia uregulowanego w dziale 3 
komentowanej ustawy. A zatem przepisy zawarte w dziale 4 ustawy zo-
stają inkorporowane do treści omawianego porozumienia, co oznacza, 
iż przyjęcie rozwiązania wynikającego z zasad standardowych nastę-
puje w trybie umownym, a nie ustawowym. W każdym czasie może 
zatem dojść do zmiany porozumienia i modyfikacji w ten sposób zasad 
reprezentacji pracowników. Ponadto zmiana stosowanych w SE zasad 
zaangażowania pracowników może nastąpić także w razie noweliza-
cji przepisów działu 4 ustawy. Wydaje się bowiem, że zmiany zasad 
standardowych dokonane w trybie ustawowym przekładają się automa-
tycznie na funkcjonowanie systemu partycypacji w SE, chyba że strony 
porozumienia postanowią inaczej.

4. Drugi z przewidzianych w ustawie przypadków warunkujących sto-
sowanie zasad standardowych odnosi się do sytuacji, kiedy wymienione 
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wyżej podmioty (spółki uczestniczące i SZN) nie są w stanie w okre-
ślonym ustawowo terminie osiągnąć konsensusu w sprawie reguł za-
angażowania pracowników. W takich przypadkach chcąc doprowadzić 
do zakończenia procesu tworzenia SE właściwe organy spółek uczest-
niczących winny zadecydować o stosowaniu zasad standardowych (art. 
84 pkt 2 lit. a in fine ustawy). Tym samym należy przyjąć, że brak pozy-
tywnej decyzji ze strony spółek uczestniczących co do stosowania zasad 
standardowych wstrzymuje procedurę tworzenia SE. 
Stosowanie zasad standardowych jest warunkowane także brakiem 
podjęcia przez SZN uchwały w sprawie rezygnacji z zawarcia porozu-
mienia stosowania zasad zaangażowania pracowników w trybie art. 81 
komentowanej ustawy. Podjęcie tej uchwały nie wstrzymuje procedury 
tworzenia SE, ale oznacza, iż nie będą w niej stosowane zasady zaanga-
żowania pracowników (zob. komentarz do art. 81 ustawy). 
Warto także zwrócić uwagę na to, iż w przypadku niemożności zawarcia 
porozumienia w sprawie w sprawie zaangażowania pracowników w SE, 
zmienia się funkcja i charakter przepisów zawartych w dziale 4 ustawy. 
Z przepisów dyspozytywnych stają się one wówczas przez okres 4 lat 
przepisami bezwzględnie obowiązującymi w danej SE (chyba że organ 
przedstawicielki postanowi inaczej i wczesnej rozpocznie negocjacje 
nad umownym wprowadzeniem systemu informacyjno-konsultacyjnego 
– zob. komentarz do art. 95). Zgodnie z art. 95 ustawy organ przedsta-
wicielski po upływie 4 lat od ukonstytuowania się rozważy, czy zasadne 
jest rozpoczęcie negocjacji z właściwym organem SE w celu zawarcia 
porozumienia. W przypadku niepodjęcia uchwały w tej materii lub gdy 
upłynie sześciomiesięczny (lub roczny) termin, w którym negocjacje 
powinny zostać zakończone, stosuje się nadal zasady standardowe. 

5. Biorąc powyższe pod uwagę można sformułować wniosek, że 
przepisy działu 4 ustawy (art. 84-111) pełnią dwie funkcje. Po pierwsze 
stanowią pewien wzorzec rozwiązań dla stron negocjujących porozu-
mienie w sprawie zasad zaangażowania pracowników w SE. Są to więc 
przepisy o charakterze dyspozytywnym w tym znaczeniu, że w porozu-
mieniu, o którym mowa w art. 71 i nast. ustawy można je wykorzystać 
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w całości lub w części, także modyfikując ich treść. Druga funkcja wią-
że się z zagwarantowaniem pracownikom prawa do informacji, konsul-
tacji, niekiedy także uczestnictwa, w nowopowstającej SE. Bez zgody 
przedstawicieli pracowników nie jest bowiem możliwe utworzenie SE, 
w której nie funkcjonowałby system ich zaangażowania.

 Art.  85.  Zasady standardowe uczestnictwa w SE stosuje się 
wyłącznie w przypadkach:
1) utworzenia SE w drodze przekształcenia, jeżeli zgodnie z pra-
wem państwa członkowskiego przepisy odnoszące się do uczestnic-
twa w radzie nadzorczej albo radzie administrującej spółki miały 
zastosowanie do spółki przekształconej w SE;
2) utworzenia SE w drodze połączenia, gdy:
a) przed dniem rejestracji SE jedna lub więcej form uczestnictwa 
były stosowane w jednej lub więcej spółkach uczestniczących, obej-
mujących co najmniej 25 % łącznej liczby pracowników we wszyst-
kich spółkach uczestniczących, albo
b) przed dniem rejestracji SE jedna lub więcej form uczestnictwa 
były stosowane w jednej lub więcej spółkach uczestniczących, obej-
mujących mniej niż 25 % łącznej liczby pracowników we wszyst-
kich spółkach uczestniczących, o ile specjalny zespół negocjacyjny 
tak postanowi. Specjalny zespół negocjacyjny podejmuje decyzję 
w tej sprawie po upływie terminu, o którym mowa w art. 77, lub 
przed upływem tego terminu, jeżeli strony zgodnie oświadczą, że 
negocjacje nad zawarciem porozumienia zakończyły się niepowo-
dzeniem;
3) utworzenia SE w drodze utworzenia holdingowej SE albo za-
leżnej SE, gdy:
a) przed dniem rejestracji SE jedna lub więcej form uczestnictwa 
były stosowane w jednej lub więcej spółkach uczestniczących, obej-
mujących co najmniej 50 % łącznej liczby pracowników we wszyst-
kich spółkach uczestniczących, albo
b) przed dniem rejestracji SE jedna lub więcej form uczestnictwa 
były stosowane w jednej lub więcej spółek uczestniczących, obejmu-
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jących mniej niż 50 % łącznej liczby pracowników we wszystkich 
spółkach uczestniczących, o ile specjalny zespół negocjacyjny tak 
postanowi. Specjalny zespół negocjacyjny podejmuje decyzję w tej 
sprawie po upływie terminu, o którym mowa w art. 77, lub przed 
upływem tego terminu, jeżeli strony zgodnie oświadczą, że negocja-
cje nad zawarciem porozumienia zakończyły się niepowodzeniem.

1. Komentowany przepis określa przesłanki stosowania zasad stan-
dardowych uczestnictwa (partycypacji), przez które rozumieć należy 
wpływ organu przedstawicielskiego lub ustanowionych w inny sposób 
przedstawicieli pracowników na sprawy SE przez prawo wyboru lub 
wyznaczenia określonej liczby członków do rady nadzorczej albo rady 
administrującej SE albo prawo ich rekomendowania lub prawo sprze-
ciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków tych 
organów (art. 58 pkt 11 ustawy). W doktrynie wyróżnia się kilka rodza-
jów tzw. partycypacji pracowniczej. Najczęściej wskazuje się na trzy jej 
stopnie: uzyskiwanie informacji, współdziałanie oraz współdecydowa-
nie. Podstawowym kryterium wyróżniającym trzy stopnie partycypacji 
jest charakter uprawnień – najsłabszymi formami są prawo do uzyskania 
odpowiedniej informacji o sytuacji pracodawcy oraz prawo wyrażania 
opinii, mocną formą partycypacji jest natomiast powierzenie załodze 
głosu stanowczego (J. Wratny, M. Bednarski: Wpływ prywatyzacji na 
zbiorowe stosunki pracy, Warszawa 2005, s. 46 i nast , M. Gładoch: 
Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. 
Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, Toruń 2005, s. 
48 i nast.). Uczestnictwo pracowników w SE stanowi zatem przykład 
drugiego (mocniejszego) rodzaju partycypacji pracowniczej. Należy 
przy tym zauważyć, że system partycypacji oparty na uczestnictwie pra-
cowników nie zastępuje systemu informacyjno-konsultacyjnego oparte-
go na funkcjonowaniu organu przedstawicielskiego, lecz go uzupełnia. 

2. Zasady standardowe uczestnictwa jako mocniejszej formy partycy-
pacji pracowniczej (współdecydowania) będą stosowane w SE wyłącz-
nie po spełnieniu ściśle wskazanych w komentowanym artykule prze-
słanek. Potwierdza to także treść art. 107 ust. 3 ustawy stanowiącego, 
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że jeśli przed rejestracją SE w żadnym z podmiotów ją tworzących nie 
stosowano rozwiązań gwarantujących uczestnictwo pracowników – SE 
nie ma obowiązku przyjęcia rozwiązań w tym zakresie. 
 A więc wyróżnić możemy dwa rodzaje przesłanek warunkujących 
stosowanie zasad uczestnictwa. Najważniejszą z nich jest wymóg, by 
w co najmniej jednej spółce uczestniczącej w procedurze tworzenia SE 
jedna z form uczestnictwa, wymienionych w art. 58 pkt 11 ustawy, była 
już uprzednio stosowana. Nie jest więc możliwe, by zasady uczestnic-
twa jako reguły standardowe (a więc nie wynegocjowane przez partne-
rów społecznych – spółki uczestniczące i SZN) mogły  być stosowane 
w SE jako zupełnie nowa, nieznana wcześniej, forma zaangażowania 
pracowników. Mamy tu zatem do czynienia z zasadą kontynuacji prawa 
pracowników do uczestnictwa. W braku porozumienia między partnera-
mi (SE i SZN) dotyczącego szczegółowych zasad partycypacji stosowa-
ne będą reguły standardowe. Zasada kontynuacji może mieć charakter 
bezwzględny lub względny, co wiąże się z drugą grupą przesłanek wa-
runkujących stosowanie zasad standardowych uczestnictwa. Przesłanki 
te zależą od sposobu tworzenia SE i/lub liczby pracowników objętych 
uprzednio zasadami uczestnictwa. 

3. W treści komentowanego przepisu (pomijając zdanie wstępne) 
dostrzec można potknięcie legislacyjne polegającego na odwołaniu się 
ogólnie do „uczestnictwa”. Tymczasem zgodnie z art. 58 pkt 11 użyte 
w przepisach tytułu IV ustawy określenie „uczestnictwo” oznacza zja-
wisko występujące wyłącznie w SE (wpływ pracowników na skład or-
ganów SE). W tym sensie tak rozumiane uczestnictwo nie mogło mieć 
miejsca przed powołaniem SE! Dlatego należy przyjąć, że zasada kon-
tynuacji uczestnictwa pracowników w SE obowiązuje tylko wtedy, gdy 
w co najmniej jednej spółce uczestniczącej w jej powołaniu stosowano 
którąkolwiek z wymienionych w art. 58 pkt 11 form uczestnictwa.

4. W przypadku utworzenia SE w drodze przekształcenia zasady stan-
dardowe uczestnictwa będą stosowane, jeśli zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego przepisy odnoszące się do uczestnictwa w radzie nad-
zorczej albo radzie administrującej spółki miały zastosowanie do spółki 
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przekształconej w SE (bezwzględna zasada kontynuacji). Stosowanie 
zasad standardowych jest w opisywanym przypadku obligatoryjne.

5. Nieco inne od powyższych zasady obowiązują przy utworzeniu SE 
w trybie połączenia lub utworzenia holdingowej SE lub zależnej SE. 
Ponieważ w tych przypadkach SE jest tworzona na bazie więcej niż jed-
nej spółki uczestniczącej, dlatego reguły stosowania zasad uczestnictwa 
pracowników są uzależnione od wielkości zatrudnienia osób, które ob-
jęte były uprzednio jakimkolwiek systemem partycypacji (mocnej). I tak 
zasada kontynuacji o charakterze bezwzględnym (niezależnym od woli 
jakiegokolwiek podmiotu) ma miejsce w przypadku, kiedy jedna lub 
więcej form uczestnictwa były stosowane w jednej lub więcej spółkach 
uczestniczących, obejmujących określoną minimalną liczbę wszystkich 
pracowników zatrudnionych w spółkach uczestniczących. Liczba ta zo-
stała ustanowiona na poziomie 25% w odniesieniu do przekształcenia, 
a 50% - utworzenia holdingowej albo zależnej SE. Spełnianie powyż-
szych progów minimalnych powoduje konieczność obligatoryjnego sto-
sowania zasad uczestnictwa.
 W przypadku nieosiągania wymaganych progów minimalnych 
związanych z liczbą pracowników objętych zasadami uczestnictwa de-
cyzja co do stosowania zasad standardowych należy do SZN. Decyzja ta 
może być podjęta dopiero po upływie terminu, który ustawa przewiduje 
na czas prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia do-
tyczącego zasad zaangażowania pracowników. Zgodnie z art. 77 ustawy 
termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia zwołania pierwszego posiedzenia 
SZN (termin ten może być przedłużony o rok). Z powyższego wynika, 
że w takich przypadkach spółki uczestniczące i SZN winny podjąć pró-
bę uzgodnienia zasad uczestnictwa w trybie wzajemnych negocjacji. 
 
 Art.  86.  1.  Jeżeli w spółkach uczestniczących występuje wię-
cej niż jedna forma uczestnictwa, specjalny zespół negocjacyjny po 
upływie terminu, o którym mowa w art. 77, lub przed upływem tego 
terminu, jeżeli strony zgodnie oświadczą, że negocjacje nad zawar-
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ciem porozumienia zakończyły się niepowodzeniem, dokonuje wy-
boru, która z form znajdzie zastosowanie w SE.
 2. Specjalny zespół negocjacyjny jest obowiązany poinformo-
wać właściwe organy spółek uczestniczących o tym, która z form 
uczestnictwa znajdzie zastosowanie w SE.
 3. W przypadku niepodjęcia przez specjalny zespół negocja-
cyjny decyzji w sprawie wyboru jednej z form uczestnictwa zgodnie 
z ust. 1, o wyborze formy uczestnictwa decyduje organ przedstawi-
cielski w ciągu 30 dni od dnia rejestracji SE.

1. Komentowany artykuł rozstrzyga problem kolizji różnych zasad 
uczestnictwa obowiązujących w spółkach tworzących SE. Ponieważ 
SE jako jeden podmiot prawa zastępuje dotychczasowe spółki uczest-
niczące, wobec powyższego nie jest możliwe kontynuowanie wielu 
systemów partycypacji. Decyzję w sprawie wyboru formy uczestnictwa 
pracowników podejmują wspólnie negocjatorzy (spółki uczestniczące 
i SZN), natomiast po upływie sześciomiesięcznego (lub rocznego) ter-
minu, o którym mowa w art. 77 ustawy (ewentualnie po wcześniejszej 
rezygnacji z kontynuowania negocjacji) – kompetencje w tej sprawie 
przejmuje SZN. O podjętej decyzji SZN informuje spółki uczestni-
czące. Zaniechanie podjęcia omawianej decyzji przenosi kompetencje 
co do wyboru formy uczestnictwa na organ przedstawicielski. Termin 
podjęcia omawianej decyzji został zakreślony jedynie w odniesieniu do 
negocjacji między spółkami uczestniczącymi a SZN oraz dla organu 
przedstawicielskiego. Ustawa nie daje natomiast żadnej wskazówki co 
do terminu na wybór formy uczestnictwa samodzielnie przez SZN. Wy-
daje się, że należy tu przyjąć, iż SZN ma czas na podjęcie omawianej 
decyzji do dnia rejestracji SE. 

2. Komentowany artykuł nie ma zastosowania w przypadku utwo-
rzenia SE w drodze przekształcenia. Zgodnie bowiem z art.  107 ust. 2 
ustawy jeżeli przed rejestracją SE utworzonej w drodze przekształce-
nia, w spółce przekształcanej stosowano rozwiązania dotyczące uczest-
nictwa w radzie nadzorczej albo radzie administrującej, rozwiązania te 
mają zastosowanie w SE.
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Rozdział 2
Organ przedstawicielski

 Art.  87.  Organ przedstawicielski składa się z pracowników SE 
oraz jej spółek zależnych i zakładów, wyznaczonych lub wybranych 
spośród pracowników przez przedstawicieli pracowników, a w razie 
ich braku - przez zebrania załóg.

1. Standardowy system zaangażowania pracowników w SE opiera się 
na funkcjonowaniu specjalnego ciała reprezentującego ogół zatrudnio-
nych w SE oraz jej zależnych jednostkach organizacyjnych (spółkach 
i zakładach). W ślad za dyrektywą 2001/86 ciało to nosi nazwę „organu 
przedstawicielskiego” („representative body”).

2. Kompetencje organu przedstawicielskiego zamykają się w ramach 
uprawnień informacyjno-konsultacyjnych, określonych w art. 97 usta-
wy. Organ ten jest zatem odpowiednikiem europejskiej rady zakłado-
wej w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym. Warto w związku 
z tym wskazać, że do SE nie stosuje się przepisów ustawy o europej-
skich radach zakładowych, chyba że w trybie art. 81 ust. 3 komentowa-
nej ustawy SZN podjął uchwałę o niepodejmowaniu negocjacji lub ich 
zakończeniu bez zawierania porozumienia. 

3. Członkami organu przedstawicielskiego mogą być wyłącznie pra-
cownicy SE oraz jej spółek zależnych i zakładów. Status pracowniczy 
ustala się na podstawie przepisów prawa państwa członkowskiego, 
na terenie którego zlokalizowana jest dana jednostka organizacyjna. 
W polskim prawie pracy o statusie tym decydują przesłanki wyrażone 
w przepisach Kodeksu pracy. Członków organu przedstawicielskiego 
wyznaczają lub wybierają (w zależności od stosowanego w danym pań-
stwie systemu) przedstawiciele pracowników lub w ich braku zebranie 
załóg (ogół uczestniczących w zebraniu pracowników).  

 Art.  88.  1.  Członkowie organu przedstawicielskiego w licz-
bie ustalonej zgodnie z art. 64 ust. 1-3 są wyznaczani lub wybierani 
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zgodnie z prawem państwa członkowskiego lub praktyką tego pań-
stwa.
 2. Kadencja członków organu przedstawicielskiego trwa 4 lata.
 3. Członkostwo w organie przedstawicielskim ustaje w przy-
padkach określonych w art. 69 ust. 1.

1. Komentowany przepis określa w sposób ogólny liczbę członków 
i zasady formowania organu przedstawicielskiego. Liczba członków jest 
ustalana proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w SE 
lub jej jednostce organizacyjnej w danym państwie. Ponieważ liczba ta 
pokrywa się z liczbą członków SZN pochodzących z poszczególnych 
państw dlatego szczegółowe zasady jej ustalania zawarte zostały w art. 
64 ustawy (zob. komentarz do tego artykułu).

2. Sposób formowania organu przedstawicielskiego określają prze-
pisy (lub praktyka) państwa, na terytorium którego zlokalizowana jest 
dana jednostka organizacyjna. Może się więc zdarzyć, że poszczególni 
członkowie organu przedstawicielskiego powoływani będą w różnym 
trybie. Komentowana ustawa w art. 90 przewiduje, iż członkowie orga-
nu reprezentujący pracowników polskich są wyznaczani lub wybierani 
w sposób właściwy dla powoływania członków SZN, a więc według 
zasad określonych w art. 65 ust. 1-4 oraz art. 66-68 ustawy. 

3. Ustawa posługuje się konstrukcją kadencji członka, a nie kadencji 
organu przedstawicielskiego. Nie mamy tu zatem do czynienia ze sztyw-
nym zakreśleniem ram czasowych funkcjonowania organu przedstawi-
cielskiego w danym składzie. Kadencja każdego członka rozpoczyna się 
w dniu indywidualnie dla niego oznaczonym. Ustawa nie przewiduje 
dokładnie tego dnia, można jednak przyjąć, że jest nim dzień wyboru 
lub wyznaczenia danej osoby we właściwym trybie. Kadencja kończy 
się po upływie 4 lat, co oznacza konieczność kooptacji nowego członka 
w skład organu przedstawicielskiego. Kadencja kończy się także w razie 
ustania stosunku pracy (wygaśnięcia lub rozwiązania), w razie zrzecze-
nia się funkcji albo w przypadku dokonania nowego wyboru w przypad-

Art 88



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

1��

ku istotnych zmian w proporcji zatrudnienia między poszczególnymi 
państwami (art. 89 ust. 3 ustawy).  

 Art.  89.  1.  Liczba członków organu przedstawicielskiego 
oraz podział miejsc w tym organie podlegają weryfikacji co 2 lata, 
stosownie do zmiany liczby pracowników zatrudnionych w SE, jej 
spółkach zależnych i zakładach.
 2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany liczby pracow-
ników zatrudnionych w SE, jej spółkach zależnych i zakładach, wła-
ściwy organ SE zwraca się do przedstawicieli pracowników, a w ra-
zie ich braku - do pracowników zatrudnionych w poszczególnych 
państwach członkowskich, o dokonanie ponownego wyznaczenia 
lub wyboru członków organu przedstawicielskiego w liczbie okre-
ślonej w art. 64 ust. 1-3.
 3. Z dniem wyznaczenia lub wyboru nowych członków organu 
przedstawicielskiego kończy się kadencja członków organu przed-
stawicielskiego pochodzących z państwa członkowskiego, którego 
dotyczą zmiany.

1. Ponieważ liczba członków organu przedstawicielskiego oraz po-
dział miejsc w tym organie zależą od stanu zatrudnienia w poszcze-
gólnych jednostkach organizacyjnych SE, zlokalizowanych w różnych 
państwach, dlatego ustawa wprowadza obligatoryjną weryfikację tych 
danych. Weryfikacja taka odbywa się co 2 lata. Polega ona na porów-
naniu bieżącego stanu zatrudnienia ze stanem zatrudnia z okresu po-
przedniej weryfikacji (lub dnia powoływania SE) i uchwyceniu propor-
cji pomiędzy liczbą pracowników SE zatrudnionych w poszczególnych 
państwach. W razie stwierdzenia, iż poziom zatrudnienia nie uległ zmia-
nie lub też zmiany były nieistotne, organ przedstawicielski funkcjonuje 
nadal w niezmienionym składzie, a członkowie pełnią swe funkcje do 
końca ich kadencji. 

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji istotnej zmia-
ny liczby pracowników zatrudnionych w SE lub jej jednostkach orga-
nizacyjnych (spółkach zależnych i zakładach) następują daleko idące 

Art 89



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

1��

skutki dla funkcjonowania organu przedstawicielskiego. Polegają one 
na konieczności ponownego wyłonienia we właściwym trybie człon-
ków organu reprezentujących pracowników z danego państwa. W tym 
celu właściwy organ SE zwraca się do przedstawicieli pracowników lub 
bezpośrednio do pracowników, o dokonanie ponownego wyznaczenia 
lub wyboru członków organu przedstawicielskiego w liczbie wynikają-
cej ze zweryfikowanych danych o zatrudnieniu. W rezultacie stosownie 
do zmian poziomu zatrudnienia liczba ta może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu. Z dniem wyłonienia nowych członków organu przedsta-
wicielskiego kończy się kadencja członków organu przedstawicielskie-
go pochodzących z państwa członkowskiego, którego dotyczą zmiany.
W efekcie zmiana liczby członków organu przedstawicielskiego i nowy 
podział miejsc na poszczególne państwa, może powodować, iż tylko 
część z członków organu przedstawicielskiego zakończy swe kadencje 
przed upływem czteroletniego terminu, o którym mowa w art. 88 ust. 2 
ustawy.  

3. Zmianą istotną w rozumieniu ust. 2 komentowanego przepisu jest 
każda zmiana uzasadniająca zwiększenie liczby członków organu przed-
stawicielskiego lub zmianę podziału miejsc na poszczególne państwa. 
Tak więc polegać ona może zarówno na zmianie proporcji zatrudnie-
nia w jednostkach SE w poszczególnych państwach, bez konieczności 
zwiększania składu organu przedstawicielskiego, jak i na zmianie ogól-
nego stanu zatrudnienia, uzasadniającego zwiększenia liczby członków, 
bez naruszania proporcji rozdziału miejsc pomiędzy poszczególnymi 
państwami, na terytorium których zlokalizowane są jednostki SE. 

4. Czteroletnie kadencje członków wyłonionych w trybie art. 89 ust. 
2 ustawy rozpoczynają się z dniem ich wyznaczenia lub wyboru.

 Art.  90.  1.  Członkowie organu przedstawicielskiego repre-
zentujący pracowników zatrudnionych w Rzeczypospolitej Polskiej 
są wybierani lub wyznaczani w trybie określonym w art. 65 ust. 1-4 
i 7 oraz art. 66-68.
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 2. Czynności prowadzące do wyboru członków organu przed-
stawicielskiego podejmuje się w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 84.

Członkowie organu przedstawicielskiego są wyłaniani w identycznym 
trybie jak członkowie SZN. Oznacza to stosowanie dwóch sposobów 
wyłaniania członków organu – wyznaczenia przez reprezentatywne za-
kładowe organizacje związkowe lub wybór przez załogę (zob. komen-
tarz do art. 65-68 ustawy). Zainicjowanie czynności zmierzających do 
wyłonienia członków organu przedstawicielskiego winny być podjęte 
w ciągu miesiąca od podjęcia decyzji, o których mowa w art. 84 ustawy 
(decyzji spółek uczestniczących i SZN lub decyzji spółek uczestniczą-
cych i rejestracji SE). 

 Art.  91.  Organ przedstawicielski niezwłocznie zawiadamia 
właściwy organ SE o swym składzie. Właściwy organ SE przeka-
zuje informację o składzie organu przedstawicielskiego właściwym 
organom spółek zależnych i kierownictwom zakładów.

1. Przekazywanie informacji o składzie organu przedstawicielskiego 
odbywa się dwuetapowo. Wpierw organ przedstawicielski powiadamia 
właściwy organ SE, a następnie następuje wewnętrzna dystrybucja tej 
informacji do właściwych spółek zależnych i kierownictw zakładów. 
Omawiany obowiązek organu przedstawicielskiego ma charakter kon-
stytutywny w tym znaczeniu, że dopiero po jego wypełnieniu możli-
we jest wykonywanie uprawnień informacyjno-konsultacyjnych w SE. 
Natomiast niewypełnienie obowiązku przez właściwy organ SE i nie 
przekazanie informacji spółkom i zakładom zależnym nie wpływa na 
byt prawny i status organu przedstawicielskiego. Przykładowo członek 
organu przedstawicielskiego korzysta z ochrony trwałości stosunku pra-
cy w zakładzie, w którym jest zatrudniony bez względu na to, czy jego 
pracodawca został poinformowany o statusie tego pracownika.

2. Wymóg niezwłocznego powiadomienia SE o składzie organu 
przedstawicielskiego oznacza konieczność podjęcia stosownych działań 
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bez zbędnej zwłoki. Zachowanie rozsądnego terminu i nie odwlekanie 
wypełnienia tego obowiązku leży w interesie organu przedstawiciel-
skiego i reprezentowanych przezeń pracowników, dopiero bowiem od 
chwili uzyskania tej informacji możliwe będzie realizowanie uprawnień 
informacyjno-konsultacyjnych (zob. art. 92 ustawy). Informacja o skła-
dzie organu przedstawicielskiego winna być przekazana po wyłonieniu 
wszystkich członków tego organu.

 Art.  92.  Właściwy organ SE niezwłocznie po otrzymaniu in-
formacji o składzie organu przedstawicielskiego zwołuje zebranie 
organizacyjne, na którym:
1) następuje ukonstytuowanie się organu przedstawicielskiego;
2) organ przedstawicielski wybiera ze swojego składu przewodni-
czącego;
3) organ przedstawicielski uchwala wewnętrzny regulamin.

1. Organ przedstawicielski jest autonomicznym reprezentantem pra-
cowników, jednak jego uprawnienia informacyjno-konsultacyjne mogą 
być realizowane wyłącznie we współdziałaniu z właściwymi organa-
mi SE. Dlatego jako zwykłe forum realizacji owych uprawnień usta-
wa przewiduje spotkania, w których – obok członków organu przed-
stawicielskiego – biorą udział przedstawiciele SE. Od spotkania należy 
odróżnić zebranie organizacyjne, którego celem jest ukonstytuowanie 
się organu przedstawicielskiego, wybór jego przewodniczącego oraz 
uchwalenie regulaminu wewnętrznego. 

2. Zebranie organizacyjne jest zwoływane przez SE niezwłocznie 
(bez zbędnej zwłoki) po otrzymaniu od organu przedstawicielskiego in-
formacji o jego składzie (art. 91 ustawy). W zebraniu organizacyjnym 
uczestniczą wyłącznie członkowie organu, natomiast jeśli zachodzi po-
trzeba wykonania uprawnień informacyjno-konsultacyjnych po zebra-
niu organizacyjnym może być zwołane spotkanie z udziałem przedsta-
wicieli SE.
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3. Ukonstytuowanie organu wymaga podjęcia stosownej uchwały 
stwierdzającej prawidłowość dokonanego wyłonienia jego członków. 
Wybór przewodniczącego i uchwalenie regulaminu wewnętrznego od-
bywa się w drodze głosowania bezwzględną większością głosów. Dal-
sze procedowanie odbywać się będzie wedle zasad ustalonych w regu-
laminie. 

4. Do kompetencji przewodniczącego należy przede wszystkim 
kierowanie pracami organu przedstawicielskiego i reprezentowanie 
go względem organów SE. W regulaminie wewnętrznym można po-
wierzyć przewodniczącemu dodatkowo inne kompetencje. Regula-
min wewnętrzny ma walor ogólny, co oznacza, że obowiązuje także 
w odniesieniu do organu przedstawicielskiego wyłonionego w póź-
niejszym okresie. Może on być w każdej chwili zmieniony w takim 
samym trybie, w jakim został uchwalony.  Regulamin wewnętrzny 
nie może naruszać przepisów ustawy (np. w zakresie zasad głoso-
wania).

 Art.  93.  1.  W przypadku uzasadnionym liczebnością organu 
przedstawicielskiego, powołuje on ze swego składu prezydium.
 2. W skład prezydium wchodzi przewodniczący i dwóch człon-
ków. Osoby powołane do prezydium powinny pochodzić z różnych 
państw członkowskich.
 3. Do zadań prezydium należy prowadzenie spraw bieżących.

Dla usprawnienia działań organu przedstawicielskiego może być powo-
łane jego prezydium, złożone z przewodniczącego i dwóch członków. 
Do zadań prezydium należy prowadzenie spraw bieżących. Jeśli jest 
to możliwe każdy z członków prezydium winien pochodzić z innego 
państwa. Ocena uzasadnienia powołania prezydium należy do organu 
przedstawicielskiego.

 Art.  94.  Organ przedstawicielski podejmuje decyzje w drodze 
uchwały, bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w art. 81 ust. 1, w sytuacji, gdy organowi przedstawi-
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cielskiemu przysługują uprawnienia specjalnego zespołu negocjacyj-
nego zgodnie z art. 95 ust. 2.

Każda decyzja organu przedstawicielskiego zapada w formie uchwały, 
za wyjątkiem spraw bieżących niezwiązanych z wykonywaniem funkcji 
informacyjno-konsultacyjnych. Bezwzględna większość głosów ozna-
cza wymóg uzyskania zgody co najmniej 50% plus jednej osoby spo-
śród wszystkich członków organu przedstawicielskiego (niezależnie od 
liczby osób obecnych). Wyjątkiem jest tu podjęcie decyzji o rezygnacji 
z zawarcia porozumienia w sprawie zasad zaangażowania pracowników, 
w sytuacji kiedy organ przedstawicielski pełni funkcję SZN. Wymaganą 
większość określa wówczas art. 81 ust. 2 ustawy. 

 Art.  95.  1.  Organ przedstawicielski po upływie 4 lat od ukon-
stytuowania się rozważy, czy zasadne jest rozpoczęcie negocjacji 
z właściwym organem SE w celu zawarcia porozumienia, o którym 
mowa w art. 71 ust. 1.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozpoczęciu negocjacji, 
o których mowa w ust. 1, organowi przedstawicielskiemu przysłu-
gują prawa i obowiązki specjalnego zespołu negocjacyjnego.
 3. W przypadku niepodjęcia uchwały o rozpoczęciu negocja-
cji lub gdy upłynie termin, w którym negocjacje powinny zostać za-
kończone, stosuje się nadal przepisy działu 4 niniejszego tytułu.

1. Komentowany artykuł wyraża zasadę prymatu dialogu społeczne-
go w zakresie stanowienia w SE systemu informacyjno-konsultacyjne-
go. Po upływie czterech lat od dnia ukonstytuowania się organ przedsta-
wicielski rozważy czy jest zasadne rozpoczęcie negocjacji z właściwym 
organem SE w celu zawarcia porozumienia w sprawie zaangażowania 
pracowników. Zawarcie takiego porozumienia spowoduje zastąpienie 
funkcjonowania zasad standardowych zaangażowania innym uzgodnio-
nym rozwiązaniem. Decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji należy 
do organu przedstawicielskiego. 
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2. Treść komentowanego przepisu nie jest precyzyjna. Z jednej stro-
ny można bronić poglądu, iż z jego mocy następuje utrwalenie na okres 
czterech lat systemu informacyjno-konsultacyjnego opartego na zasa-
dach standardowych, co oznacza, że w okresie tym nie jest możliwe 
rozpoczęcie negocjacji nad porozumieniem, o którym mowa w art. 71 
ustawy. Można jednak bronić także innego poglądu, w myśl którego po 
upływie czterech lat organ przedstawicielski ma obowiązek rozważe-
nia zmiany reguł swego funkcjonowania, nie ma jednak przeszkód, by 
uczynił to dobrowolnie jeszcze przed upływem tego terminu. 
 Pewne jest natomiast to, że po upływie wskazanego w ust. 1 ter-
minu zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 71 ustawy, a wo-
bec tego także zgłoszenie stosownej inicjatywy, możliwe jest w każdym 
czasie. Zależy to wyłącznie od decyzji organu przedstawicielskiego.

3. Z dniem podjęcia uchwały o rozpoczęciu negocjacji organ przed-
stawicielski wstępuje w rolę SZN. Jest to wówczas dla niego rola dodat-
kowa, gdyż niezależnie od tego wypełnia on w dalszym ciągu zadania, 
do których został powołany.

4. Do organu przedstawicielskiego działającego jako SZN stosuje 
się przepisy działu 2 i 3 tytułu IV komentowanej ustawy, za wyjątkiem 
postanowień dotyczących wyłaniania SZN. W wyniku negocjacji po-
między właściwym organem SE a organem przedstawicielskim (SZN) 
może dojść do zawarcia porozumienia w sprawie ustanowienia nowej 
formuły informacji i konsultacji lub też modyfikacji istniejących zasad. 
Natomiast w przypadku braku konsensusu dotychczasowy system opar-
ty na zasadach standardowych działa nadal.

5. Oczywiście także w opisywanej sytuacji może dojść do podjęcia 
decyzji o rezygnacji z dalszych negocjacji. Decyzja w tej sprawia za-
pada w drodze uchwały podjętej większością określoną w art. 81 ust. 2 
ustawy. 

 Art.  96.  Organ przedstawicielski jest uprawniony do uzyski-
wania informacji i prowadzenia konsultacji dotyczących SE lub 
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którejkolwiek z jej spółek zależnych albo zakładów, w tym mają-
cych siedzibę w innym państwie członkowskim niż siedziba statuto-
wa SE, jak również w sprawach wykraczających poza uprawnienia 
organów spółek podejmujących decyzje w danych państwach człon-
kowskich.

Uprawnienia o charakterze informacyjno-konsultacyjnym, przysługu-
jące organowi przedstawicielskiemu, rozciągają się na ogół spraw do-
tyczących SE oraz jej spółek zależnych i zakładów. Nie ma przy tym 
znaczenia zlokalizowanie siedzib poszczególnych jednostek w różnych 
państwach. Organ przedstawicielski ma prawo do pozyskiwania infor-
macji i przeprowadzania konsultacji także w sprawach przekraczających 
zakres uprawnień poszczególnych organów spółek. Chodzi o to, by wła-
ściwe organy SE nie blokowały procedury informacyjno-konsultacyjnej 
zasłaniając się brakiem określonych kompetencji decyzyjnych.

 Art.  97.  1.  Właściwy organ SE zwołuje co najmniej raz w roku 
spotkanie z organem przedstawicielskim w celu poinformowania 
o sytuacji gospodarczej i perspektywach SE na podstawie sporzą-
dzanych okresowo sprawozdań. Informacje te właściwy organ SE 
przekazuje również właściwym organom spółek zależnych i kierow-
nictwom zakładów.
 2. Uzyskiwane informacje oraz prowadzone konsultacje doty-
czą w szczególności:
1) struktury SE oraz jej spółek zależnych i zakładów;
2) sytuacji gospodarczej i finansowej oraz przewidywanego roz-
woju działalności, w tym produkcji, sprzedaży i inwestycji;
3) sytuacji i przewidywanych zmian w zatrudnieniu;
4) wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych;
5) wprowadzenia nowych metod pracy i procesów produkcji;
6) zmiany lokalizacji, łączenia, podziału oraz likwidacji przedsię-
biorstw lub zakładów, albo ich istotnych części;
7) grupowych zwolnień.
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 3. Właściwy organ SE dostarcza organowi przedstawiciel-
skiemu program zebrań rady nadzorczej i zarządu SE albo rady 
administrującej, jak również kopie dokumentów przedkładanych 
walnemu zgromadzeniu.

1. Podstawową płaszczyzną realizacji swych funkcji przez organ 
przedstawicielski jest spotkanie z władzami reprezentującymi SE. Spo-
tkania takie organizuje właściwy organ SE. Ustawa wyróżnia dwa ro-
dzaje takich spotkań – zwykłe (art. 97) i nadzwyczajne (art. 99 i 100). 

2. Spotkanie o charakterze rutynowym (zwykłe) powinno się odby-
wać co najmniej raz do roku. Jego przedmiotem jest poinformowanie 
organu przedstawicielskiego o sytuacji gospodarczej i perspektywach 
rozwoju SE na podstawie sporządzanych okresowo sprawozdań. Warto 
w tym miejscu przywołać elementy składające się na pojęcie informo-
wania, zdefiniowanego w art. 58 pkt 9 ustawy, gdzie mowa jest o przeka-
zywaniu informacji w zakresie, formie i terminie umożliwiającym orga-
nowi przedstawicielskiemu przeanalizowanie dostarczonych informacji 
i przygotowanie się do konsultacji z właściwym organem SE. Wydaje 
się zatem, że musi to być termin umożliwiający zapoznanie się i analizę 
przedstawionych informacji, gdyż tylko wtedy możliwe jest przeprowa-
dzenie rzeczowego i odpowiedzialnego dialogu pomiędzy właściwym 
organek SE a przedstawicielstwem pracowników. Postulować należy, 
aby odpowiednie informacje były przesłane członkom organu przedsta-
wicielskiego co najmniej wraz z zawiadomieniem o terminie spotka-
nia. 

3. Oprócz stosownych informacji mających być przedmiotem dys-
kusji na spotkaniu organ SE dostarcza organowi przedstawicielskiemu 
program zebrań rady nadzorczej i zarządu SE albo rady administrującej, 
jak również kopie dokumentów przedkładanych walnemu zgromadze-
niu.

4. Informacja o sytuacji gospodarczej i perspektywach rozwoju SE 
powinna dotyczyć w szczególności zagadnień, o których mowa w ust. 2 
komentowanego artykułu. Należy zauważyć, iż wyliczenie tam zawar-
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te ma charakter przykładowy. Przepis ten wskazuje przede wszystkim 
na kwestie odnoszące się ogólnej kondycji SE i jej spółek zależnych 
i zakładów, jak i na zagadnienia bardziej szczegółowe, takie jak orga-
nizacja przedsiębiorstwa (a więc zmiany jego struktury w postaci fuzji, 
zamykanie zakładów lub zmiany ich lokalizacji), sprawy pracownicze 
(np. wprowadzanie nowych metod pracy, planowane ograniczenie za-
trudnienia), produkcyjne (nowe procesy produkcyjne, zmiany profilu 
działalności) etc. Warto podkreślić, iż zakres obowiązku informacyj-
no-konsultacyjnego nie jest w odniesieniu do SE ograniczony do spraw 
o charakterze transgranicznym (jak to ma np. miejsce w przypadku 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w których działają ERZ).

5. W zakresie konsekwencji prawnych niedopełnienia obowiązku 
przekazywania informacji i przeprowadzenia konsultacji z organem 
przedstawicielskim należy wyróżnić dwie autonomiczne sfery. Pierw-
sza z nich dotyczy sankcji osobistych (o charakterze karnym), jakie do-
tknąć mogą osoby odpowiedzialne ze SE. Zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt 
2 ustawy kto, będąc członkiem właściwego organu SE, spółki uczestni-
czącej, spółki zależnej albo kierownictwa zakładu, znajdujących się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca statutowej 
siedziby SE – uniemożliwia lub utrudnia działanie organu przedstawi-
cielskiego, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny (zob. ko-
mentarz do tego przepisu).

6. Druga płaszczyzna odpowiedzialności za prawidłowe funkcjo-
nowanie procesu informowania i konsultacji w SE to kwestia oceny 
skuteczności decyzji podjętych wbrew wymogom ustawy. Ustawa nie 
przewiduje tu żadnych mechanizmów weryfikacji czy wzruszania ta-
kich decyzji, co uznać należy za istotną jej wadę. Zgodnie bowiem z art. 
11 dyrektywy 86/2001 zatytułowanym „Nadużycie procedur” Państwa 
Członkowskie przyjmują właściwe środki, zgodnie z prawem wspól-
notowym w celu zapobiegania nadużyciom SE do celów pozbawienia 
pracowników prawa do uczestnictwa pracowniczego lub zawieszenia 
takich praw. Wobec tego ustawodawstwo krajowe winno określić gwa-
rancje przestrzegania postanowień dyrektywy i przepisów implementu-
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jącej ją ustawy. Omawiany problem nabiera na znaczeniu tym bardziej, 
że zgodnie z prawem polskim sprawy z zakresu tzw. zbiorowego prawa 
pracy nie należą do właściwości sądów powszechnych, chyba że istnieje 
ku temu wyraźna podstawa prawna (por. uchwałę składu 7 sędziów Sądu 
Najwyższego z dnia 23 maja 2001 r., III ZP 17/00, OSNAP 23/01, poz. 
684). Dlatego brak możliwość zaskarżania wadliwych decyzji znacznie 
osłabia skuteczność postanowień ustawy, stawiając pytanie co do prawi-
dłowości implementacji dyrektywy 2001/86.

7. Informacje przekazywane organowi przedstawicielskiemu prze-
kazuje się również właściwym organom spółek zależnych i kierownic-
twom zakładów.

 Art.  98.  W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okolicz-
ności mających istotny wpływ na sytuację pracowników, w szczegól-
ności w przypadku zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakła-
du, przejścia przedsiębiorstwa lub zakładu na innego pracodawcę 
albo likwidacji przedsiębiorstwa lub zakładu oraz grupowych zwol-
nień, właściwy organ SE jest obowiązany zawiadomić o tym organ 
przedstawicielski.

Obowiązki informacyjne ciążące na organach SE są co do zasady re-
alizowane w ramach spotkań zwykłych z organem przedstawicielskim 
(zob. art. 97 ustawy). Jednak w sytuacjach szczególnych właściwy or-
gan SE winien z własnej inicjatywy przekazać organowi przedstawi-
cielskiemu informacje o okolicznościach mających istotny wpływ na 
sytuację pracowników SE. Okolicznościami tymi są wszelkie zdarze-
nia, które powodują lub mogą powodować poważne zmiany warunków 
pracy lub płacy lub też wiązać się z koniecznością zwolnienia znacz-
nej grupy pracowników SE lub jej spółek zależnych i zakładów. Usta-
wa przykładowo wymienia takie okoliczności, jak zmiana lokalizacji 
przedsiębiorstwa lub zakładu, przejście przedsiębiorstwa lub zakładu na 
innego pracodawcę albo likwidację przedsiębiorstwa lub zakładu oraz 
grupowe zwolnienia. 
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 Art.  99.  1.  Na wniosek organu przedstawicielskiego lub 
w wypadkach niecierpiących zwłoki - na wniosek jego prezydium, 
właściwy organ SE albo przedstawiciele innej właściwej struktury 
zarządzania w SE, uprawnieni do samodzielnego podejmowania de-
cyzji, są obowiązani spotkać się z organem przedstawicielskim lub 
jego prezydium w celu udzielenia informacji lub przeprowadzenia 
konsultacji dotyczących spraw mających istotne znaczenie dla inte-
resów pracowniczych.
 2. W spotkaniu, o którym mowa w ust. 1, organizowanym 
z udziałem prezydium, mogą uczestniczyć członkowie organu 
przedstawicielskiego reprezentujący pracowników bezpośrednio 
zainteresowanych sprawami będącymi przedmiotem udzielonych 
informacji lub przeprowadzanych konsultacji.

1. Oprócz spotkań zwykłych, na których omawia się sytuację gospo-
darczą i perspektywy SE, mogą wystąpić okoliczności nadzwyczajne 
uzasadniające podjęcie działań doraźnych. Chodzi tu w szczególności 
o planowane zwolnienia grupowe, całkowitą lub częściową zmianę lo-
kalizacji albo zaprzestanie działalności przedsiębiorstwa lub zakładu, 
a więc zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację pracowników. W ta-
kich przypadkach możliwe jest zorganizowanie spotkania doraźnego. 
Odbywa się ono na wniosek organu przedstawicielskiego albo jego pre-
zydium.  Zgłoszenie wniosku obliguje właściwy organ SE (lub przed-
stawicieli innych struktur władz SE, umocowanych do podejmowania 
samodzielnych decyzji) do spotkania się w trybie doraźnym, w celu 
udzielenia informacji lub przeprowadzenia konsultacji w sprawach na-
głych, mających istotne znaczenia dla interesów pracowniczych. Zwo-
łanie spotkania nagłego może odbyć się bądź w wyniku uprzedniej in-
formacji uzyskanej w trybie art. 98 ustawy albo z własnej inicjatywy 
organu przedstawicielskiego.    

2. Jeśli spotkanie doraźne jest organizowane na wniosek prezydium 
organu przedstawicielskiego mogą w nim uczestniczyć członkowie tego 
organu nie wchodzący w skład prezydium, ale reprezentujący pracowni-
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ków bezpośrednio zainteresowanych sprawami będącymi przedmiotem 
udzielonych informacji lub przeprowadzanych konsultacji. 

 Art.  100.  1.  Spotkanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, po-
winno być zorganizowane niezwłocznie.
 2. Organ przedstawicielski lub jego prezydium mogą przed-
stawić na piśmie swoją opinię w sprawach będących przedmiotem 
konsultacji w czasie trwania spotkania lub w terminie 14 dni po jego 
zakończeniu.
 3. Właściwy organ SE przed podjęciem decyzji, której opinia 
dotyczy, rozpatruje tę opinię, a o jej uwzględnieniu albo nieuwzględ-
nieniu zawiadamia wnioskodawcę.
 4. W przypadku nieuwzględnienia opinii, organ przedsta-
wicielski lub jego prezydium mają prawo do kolejnego spotkania 
z właściwym organem SE, w celu osiągnięcia porozumienia w spra-
wie będącej przedmiotem konsultacji.

1. Spotkanie doraźne powinno odbyć się w możliwie najkrótszym 
terminie. Organ przedstawicielski (prezydium) może przedstawić na pi-
śmie swoją opinię w czasie trwania spotkania lub w terminie 14 dni po 
jego zakończeniu. Oznacza to, że przedstawiciele pracowników mają 
prawo przygotować się do spotkania, a więc że stosowne informacje 
powinny być im dostarczone w możliwe szybkim terminie, jeszcze 
przed spotkaniem. Organ SE ma obowiązek rozpatrzeć opinię organu 
przedstawicielskiego (prezydium), choć nie ma obowiązku jej uwzględ-
niania (zob. art. 103 ustawy). O zajętym stanowisku (aprobującym lub 
dezaprobującym) organ SE zawiadamia wnioskodawcę. W razie nie-
uwzględnienia postulatu strony pracowniczej, organ przedstawicielski 
(prezydium) mogą domagać się kolejnego spotkania w celu osiągnięcia 
porozumienia. 

2. O konsekwencjach prawnych naruszenia przez organ SE obowiąz-
ku przekazania informacji i przeprowadzenia konsultacji – zob. komen-
tarz do art. 97 ustawy.
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 Art.  101.  Spotkaniom, o których mowa w art. 97 i 99, prze-
wodniczą na przemian przewodniczący organu przedstawicielskie-
go lub wskazany przez niego członek oraz osoba wskazana przez 
właściwy organ SE.

Przepis dotyczy zarówno spotkań zwykłych, jak i doraźnych. Mowa 
w nim o przewodniczeniu spotkaniu organu przedstawicielskiego z wła-
ściwym organem SE. Przewodniczenie to polega na prowadzeniu obrad, 
jest to zatem funkcja o charakterze organizacyjnym, a nie władczym. 
Powierzenie przewodniczenia obradom na przemian reprezentantowi 
organu przedstawicielskiego i SE świadczy o równorzędnym traktowa-
niu przez prawodawcę obu partnerów. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej 
przewodniczenie spotkaniom winno zmieniać się rotacyjnie w ramach 
danego spotkania. Proporcje przewodniczenia obradom przez przedsta-
wicieli strony pracowniczej i SE winny być zrównane, chyba że strony 
postanowią inaczej. 

 Art.  102.  1.  Organ przedstawicielski albo jego prezydium 
może poprzedzić każde spotkanie z właściwym organem SE posie-
dzeniem we własnym gronie. W takim posiedzeniu prezydium mogą 
uczestniczyć członkowie organu przedstawicielskiego reprezentują-
cy pracowników bezpośrednio zainteresowanych sprawami będący-
mi przedmiotem udzielonej informacji lub przeprowadzanych kon-
sultacji.
 2. Organ przedstawicielski albo prezydium mogą korzystać 
z pomocy wybranych przez siebie ekspertów.

1. Każde spotkanie (zwykłe i doraźne) organu przedstawicielskiego 
z przedstawicielami SE może być poprzedzone spotkaniem wstępnym 
tylko w gronie przedstawicieli pracowników. Jest to istotne z uwagi na 
skład organu przedstawicielskiego, który składa się z pracowników za-
trudnionych w różnych państwach. Na spotkaniu wstępnym możliwe 
jest przedyskutowanie spraw przedłożonych przez organy SE i wypra-
cowanie wspólnego stanowiska. Jeśli z przedstawicielami SE spotyka 
się prezydium organu przedstawicielskiego – w spotkaniu wstępnym 
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mogą uczestniczyć pracownicy spoza prezydium wchodzący w skład 
tego organu, reprezentujący pracowników bezpośrednio zainteresowa-
nych sprawami będącymi przedmiotem udzielonej informacji lub prze-
prowadzanych konsultacji. Decyzja w sprawie zorganizowania spotka-
nia wstępnego i jego składu należy do prezydium bądź do przewodni-
czącego organu (chyba że regulamin wewnętrzny przewiduje inaczej).

2. Kwestia korzystania z pomocy osób posiadających specjalistyczną 
wiedzę zależy od swobodnej decyzji organu przedstawicielskiego lub 
jego prezydium. Należy tylko zauważyć, że koszty z tym związane są 
pokrywane z budżetu organu, chyba że w drodze porozumienia z SE 
postanowiono inaczej. 

 Art.  103.  Obowiązek organizowania spotkań oraz wysłucha-
nia przedstawicieli pracowników nie ogranicza uprawnień decyzyj-
nych właściwego organu SE.

Przepis ten potwierdza zasadę, iż w myśl reguł standardowych organ 
przedstawicielski nie jest podmiotem partycypacji, a jego uprawnienia 
zamykają się w obszarze prawa do pozyskiwania informacji i przeprowa-
dzania konsultacji. Tak więc obowiązek odbywania spotkań z organem 
przedstawicielskim i konsultowania podejmowanych decyzji w spra-
wach dotyczących pracowników nie może prowadzić do ograniczania 
uprawnień decyzyjnych odpowiednich organów SE. Komentowany ar-
tykuł można też rozumieć w ten sposób, iż w sprawach nagłych, niecier-
piących zwłoki organ SE może podjąć decyzję w określonej materii bez 
konsultacji jej z organem przedstawicielskim. W takim wypadku winien 
jednak nie tylko poinformować organ przedstawicielski o sprawie, ale 
także wyjaśnić przyczyn zaniechania konsultacji.

 Art.  104.  Członkowie organu przedstawicielskiego informu-
ją, z zastrzeżeniem zachowania informacji stanowiących tajemni-
cę przedsiębiorstwa, przedstawicieli pracowników w SE oraz w jej 
spółkach zależnych i zakładach, a w braku przedstawicieli - pra-
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cowników, o treści informacji i wynikach konsultacji uzyskanych 
zgodnie z przepisami art. 97, 99 i 100.

1. Komentowany przepis wyraża zasadę, iż podmiotem prawa do in-
formacji i konsultacji są pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach 
SE. Ze względów prakseologicznych celowe jest stworzenie mechani-
zmu, dzięki któremu pracownicy mogliby owe uprawnienia realizować. 
Mechanizmem takim jest funkcjonowanie organu przedstawicielskiego, 
który w istocie jest podmiotem pośredniczącym między organami SE 
a załogami poszczególnych zakładów zlokalizowanych w różnych pań-
stwach. Owo pośredniczenie polega zarówno na wykonywaniu kompe-
tencji do uzyskiwania informacji, jak i wyrażania opinii w imieniu spo-
łeczności pracowniczej. W takim razie prawo pracowników do infor-
macji nie byłoby pełne bez zapewnienia im możliwości zapoznawania 
się z wiadomościami pozyskanymi przez ich przedstawicieli, dlatego 
w komentowanym artykule nałożono na organ przedstawicielski obo-
wiązek przekazywania uzyskanych informacji załogom zakładów pracy. 
Organ przedstawicielski winien także zapoznać załogi zakładów pracy 
z wynikami konsultacji. Chodzi tu zarówno o treść stanowiska organu 
przedstawicielskiego w określonych kwestiach oraz ewentualne stano-
wisko organów SE.

2. W pierwszym rzędzie członkowie organu przedstawicielskiego 
informują przedstawicieli pracowników, o ile tacy działają. W warun-
kach polskich przedstawicielami pracowników są zakładowe (między-
zakładowe) organizacje związkowe oraz rady pracowników. Dopiero 
w braku takich organizacji należy poinformować samych pracowników. 
Obowiązek powyższy nie musi być realizowany w wymiarze indywidu-
alnym, tzn. jako udzielanie informacji każdemu z zatrudnionych z osob-
na; wystarczy przekazanie wymaganych wiadomości w sposób przyjęty 
na terenie danego zakładu, umożliwiający zapoznanie się z nimi wszyst-
kim zatrudnionym w tym zakładzie pracownikom. 

3. Na temat informacji stanowiących tajemnicą przedsiębiorstwa 
– zob. komentarz do art. 112-115 ustawy.
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 Art.  105.  Członkowie organu przedstawicielskiego w związku 
z wypełnianiem swych zadań mają prawo do płatnego urlopu szkole-
niowego w wymiarze nieprzekraczającym dwóch miesięcy w okresie 
kadencji. Za czas urlopu szkoleniowego przysługuje wynagrodzenie 
obliczane jak za czas urlopu wypoczynkowego.

1. Urlop szkoleniowy przysługujący z mocy komentowanego prze-
pisu ma charakter celowy. Udziela się go w związku z wypełnianiem 
swych zadań przez członków organu przedstawicielskiego. O udziele-
niu urlopu decyduje właściwy pracodawca, ma on jednak obowiązek 
uwzględnienia uzasadnionego wniosku pracownika. 

2. Wymiar urlopu nie może przekraczać dwóch miesięcy w okresie 
kadencji danego członka. Przepis ten jednak należy rozumieć w ten spo-
sób, że maksymalny dwumiesięczny wymiar urlopu odnosi do obowiąz-
ku pracodawcy jego udzielenia. Natomiast nie ma przeszkód prawnych, 
by w uzasadnionych przypadkach pracodawca wyraził zgodę na dłuższy 
urlop szkoleniowy. Jednak decyzja w tej sprawie ma charakter fakulta-
tywny.

3. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop, o którym mowa w ko-
mentowanym artykule, reguluje art. 172 k.p., który stanowi, że za czas 
urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, 
gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia 
mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okre-
su 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przy-
padkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten 
może być przedłużony do 12 miesięcy. Szczegółowe zasady ustalania 
tego wynagrodzenia przewidziane są w rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz. U. Nr 2, poz. 14).
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 Art.  106.  1.  Koszty związane z działalnością organu przed-
stawicielskiego, w szczególności koszty organizacji spotkań, zakwa-
terowania, wyżywienia, przejazdów, tłumaczeń oraz niezbędnych 
szkoleń ponosi SE, chyba że właściwy organ SE i organ przedstawi-
cielski postanowią inaczej.
 2. Jeżeli organ przedstawicielski korzysta z pomocy eksper-
tów, obowiązek pokrycia kosztów ogranicza się do kosztów pomocy 
udzielonej przez jednego eksperta, chyba że właściwy organ SE i or-
gan przedstawicielski postanowią inaczej.
 3. Właściwy organ SE ustala, w uzgodnieniu z organem 
przedstawicielskim, coroczny budżet organu przedstawicielskie-
go. W przypadku gdy budżet nie zostanie uzgodniony w termi-
nie do końca roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok 
budżetowy, właściwy organ SE ustala go samodzielnie, z tym że 
powinien przeznaczyć na działalność organu przedstawicielskie-
go co najmniej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby członków 
organu przedstawicielskiego przez wysokość trzykrotnego prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
z ostatniego kwartału roku poprzedzającego dany rok kalenda-
rzowy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”.

1. Zasadą jest, że koszty związane z działalnością organu przedsta-
wicielskiego ponosi SE. Od zasady tej można odstąpić zawierając sto-
sowne porozumienie. Porozumienie takie jest zawierane pomiędzy wła-
ściwym organem SE a organem przedstawicielskim, przy czym może 
ono mieć charakter ogólny i nieograniczony czasowo lub też regulować 
określone zagadnienie w sposób incydentalny (ad hoc). Porozumienie 
może niektóre koszty wyłączać spod obowiązku ich pokrywania, ale 
może też działać w drugą stronę i zapewniać organowi przedstawiciel-
skiemu zakres finansowania pewnych rodzajów działalności, które nie 
są bezpośrednio związane z jego działalnością.
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2. Komentowany artykuł w ust. 2 przewiduje obowiązek zapewnie-
nia organowi przedstawicielskiemu budżetu w minimalnej wysokości 
wynikającej z pomnożenia liczby członków organu przez trzykrotność 
przeciętego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
z ostatniego kwartału roku poprzedniego. Wynagrodzenie to jest ogła-
szane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monito-
rze Polskim” (można je znaleźć także na stronie www.stat.gov.pl oraz 
w niektórych czasopismach i gazetach codziennych). Wysokość budże-
tu ustala się w porozumieniu organu przedstawicielskiego i SE.
 Treść komentowanego przepisu wskazuje, iż ze środków  pienięż-
nych składających się na budżet organu przedstawicielskiego pokrywa 
się koszty jego działalności. Nie są to więc środki dodatkowe, którymi 
organ przedstawicielski może swobodnie dysponować. 

3. Wyliczenie kosztów związanych z działalnością organu przedsta-
wicielskiego ma charakter przykładowy. Obok nich wskazać tu można 
inne koszty obiektywnie pozostające w związku z jego funkcjonowa-
niem (np. koszty dystrybucji do pracowników informacji uzyskanych 
od centralnego zarządu). Zaliczyć tu należy także koszty eksperckie. 
Zgodnie jednak z art. 106 ust. 2 ustawy obowiązek pokrycia kosztów 
ogranicza się do kosztów pomocy udzielonej przez jednego eksperta. 
Chodzi o jednego eksperta z danej dziedziny. Organ przedstawicielski 
i SE mogą postanowić o innym rozłożeniu kosztów.

4. Sposób dysponowania środkami składającymi się na budżet or-
ganu przedstawicielskiego rady nie został określony. Nie wskazano 
przy tym konieczności wyodrębnienia jakiegoś specjalnego rachunku, 
na którym byłyby one gromadzone. Dlatego kwestie te powinny być 
uzgodnione w porozumieniu zawartym przez strony, w braku zaś ta-
kiego uzgodnienia – SE będzie pokrywać zgłaszane wydatki na bieżą-
co. W tej ostatniej sytuacji w razie zaistnienia sporu co do obowiązku 
pokrycia konkretnego wydatku ostateczna decyzja należeć będzie do 
właściwego organu SE. 
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Rozdział 3
Uczestnictwo

 Art.  107.  1.  Pracownicy utworzonej SE oraz pracownicy jej 
spółek zależnych i zakładów lub organ przedstawicielski mają pra-
wo wyboru, wyznaczenia lub rekomendowania osób do rady nad-
zorczej albo rady administrującej SE lub prawo wyrażenia sprzeci-
wu wobec wyznaczonych członków tych organów w liczbie równej 
najwyższej stosowanej liczbie występującej w spółkach uczestniczą-
cych przed dniem rejestracji SE.
 2. Jeżeli przed rejestracją SE utworzonej w drodze prze-
kształcenia, w spółce przekształcanej stosowano rozwiązania doty-
czące uczestnictwa w radzie nadzorczej albo radzie administrują-
cej, rozwiązania te mają zastosowanie w SE.
 3. Jeżeli przed rejestracją SE w żadnej z uczestniczących 
spółek nie stosowano rozwiązań dotyczących uczestnictwa, to w SE 
nie ma obowiązku przyjęcia rozwiązań w tym zakresie.

1. Uczestnictwo pracowników w SE polega na ich oddziaływaniu 
na skład rady nadzorczej albo rady administrującej SE, w postaci 
prawa wyboru, wyznaczenia lub rekomendowania członków tych or-
ganów albo sprzeciwienia się ich kandydaturom (art. 58 pkt 11 usta-
wy). Mamy tu zatem do czynienia z jedną z form tzw. partycypacji 
mocnej.

2. Zasady standardowe uczestnictwa mają zastosowanie wyłącznie 
w tych przypadkach, kiedy w spółkach uczestniczących w tworzeniu 
SE były już stosowane formy partycypacji wymienione w art. 58 pkt 11 
ustawy (zob. komentarz do art. 85 ustawy). Jeżeli przed rejestracją SE 
utworzonej w drodze przekształcenia, w spółce przekształcanej stoso-
wano rozwiązania dotyczące uczestnictwa w radzie nadzorczej albo ra-
dzie administrującej, rozwiązania te mają zastosowanie w SE. W innych 
przypadkach, jeśli w spółkach uczestniczących stosowano kilka rozwią-
zań - wybór formy uczestnictwa należy do SZN lub organu przedstawi-
cielskiego  (zob. art. 86 ustawy). Ust. 1 komentowanego przepisu nie 

Art 107



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

206

przesądza zatem o rodzaju stosowanego systemu partycypacji, lecz je-
dynie określa liczbę miejsc w organach SE, na obsadę których pracow-
nicy mają wpływ. Tak więc to, jakie dokładnie uprawnienia przysługują 
pracownikom (wybór, wyznaczenie, rekomendacja czy sprzeciw) zale-
ży od tego, jakie zasady stosowano uprzednio w spółkach uczestniczą-
cych. 

3. Zasadą jest, iż liczba miejsc w organach SE, na które pracownicy  
mogą wywierać wpływ poprzez wybór, wyznaczenie lub rekomendację 
członków albo wyrażenie sprzeciwu co do obsady tych miejsc, jest rów-
na najwyższej stosowanej liczbie występującej w spółkach przed reje-
stracją SE. 

4. Przepis art. 107 ust. 3 stanowi swego rodzaju „nadregulację”, jest 
więc zbędny. O tym, że zasady standardowe mają zastosowanie tylko 
wtedy, gdy w spółkach uczestniczących stosowano zasady partycypacji 
wynika z art. 85 ustawy.

 Art.  108.  1.  Podziału miejsc w radzie nadzorczej albo ra-
dzie administrującej SE pomiędzy pracowników z różnych państw 
członkowskich dokonuje organ przedstawicielski, proporcjonalnie 
do liczby pracowników zatrudnionych przez SE, jej spółki zależne 
i zakłady w poszczególnych państwach członkowskich.
 2. Jeżeli w wyniku podziału, o którym mowa w ust. 1, pra-
cownicy zatrudnieni w jednym lub więcej państw członkowskich 
nie mieliby swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej albo radzie 
administrującej SE, to organ przedstawicielski decyduje o przyzna-
niu jednego miejsca w tych organach SE pracownikom z państwa 
pozbawionego reprezentacji, w następującej kolejności:
1) pracownikom zatrudnionym w państwie, w którym SE ma swoją 
siedzibę statutową;
2) pracownikom zatrudnionym w państwie, w którym SE, jej spółki 
zależne i zakłady zatrudniają największą liczbę pracowników.
 3. Podziału miejsc, o których mowa w ust. 1, między pracow-
ników zatrudnionych u poszczególnych pracodawców SE, spółek 
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zależnych i zakładów dokonuje organ przedstawicielski, proporcjo-
nalnie do liczby zatrudnionych pracowników.

1. Po ustaleniu liczby miejsc w organach SE (radzie nadzorczej 
lub radzie administrującej), na których obsadę pracownicy wywierają 
wpływ, musi nastąpić określenie podziału tych miejsc na poszczególne 
państwa, w których zatrudnieni są pracownicy SE. Zgodnie z art. 108 
ust. 1 podziału tego dokonuje organ przedstawicielski, proporcjonalnie 
do liczby pracowników z poszczególnych państw. 

2. W przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni w jednym lub więcej 
państw nie mieliby swej reprezentacji w organie SE, organ przedstawi-
cielski ma obowiązek zadecydować o przyznaniu jednego miejsca z po-
minięciem zasady proporcjonalności. W pierwszej kolejności należy 
wyznaczyć osobę z państwa, w którym SE ma swoją siedzibę statutową. 
Jeśli pracownicy z państwa siedziby statutowej są już reprezentowani, 
wówczas należy przyznać to miejsce temu z państw niereprezentowa-
nych, na terenie którego SE zatrudnia największa liczbę pracowników. 
Przyznanie miejsca w trybie art. 108 ust. 2 ustawy odbywa się w ramach 
ogólnej liczby miejsc, ustalonej zgodnie z art. 107 ustawy. 

3. Decyzja organu przedstawicielskiego w przedmiocie podziału 
miejsc w organach SE jest wiążąca. Można ją kwestionować tylko w ra-
zie rozpoznawania przez właściwy sąd sporu co do legalności podejmo-
wanych przez dany podmiot czynności prawnych (np. sąd pracy rozpo-
znający sprawę z powództwa członka organu SE, któremu odmówiono 
szczególnej ochrony).

4. Oprócz ustalenia liczby miejsc przypadających na poszczególne 
państwa należy również dokonać szczegółowego rozdziału na poszcze-
gólnych pracodawców. Dokonuje tego organ przedstawicielski, propor-
cjonalnie do liczby zatrudnionych. Szczegółowy tryb wyłonienia osób 
mających pełnić funkcje w organach SE wynikają bądź ze stosowanych 
uprzednio w spółkach uczestniczących unormowań lub właściwych 
przepisów ustrojowych (np. art. 110 ustawy).
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 Art.  109.  Organ przedstawicielski decyduje o sposobie re-
komendowania przez pracowników osób do rady nadzorczej albo 
rady administrującej SE lub wyrażania przez pracowników sprze-
ciwu wobec wyznaczenia określonej liczby członków tych organów 
- jeżeli takie formy uczestnictwa obowiązują w SE.

W przypadku stosowania form uczestnictwa w postaci prawa reko-
mendowania osób do organów SE lub wyrażania wobec nich sprzeci-
wu – organ przedstawicielski decyduje o sposobie wykonywania tych 
uprawnień. Chodzi tu w szczególności o określenie podmiotu (-ów) 
wykonującego powyższe uprawnienia, sposobu uzyskiwania opinii pra-
cowników w tym przedmiocie etc.

 Art.  110.  Osoby reprezentujące w radzie nadzorczej albo ra-
dzie administrującej SE pracowników zatrudnionych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej są wybierane w wyborach bezpośrednich i tajnych, 
przez zebrania ogólne załóg zakładów, zgodnie z przyjętymi w tych 
zakładach regulaminami.

Jeśli w SE forma uczestnictwa polega na wyborze przez pracowników 
członków organów SE wówczas w odniesieniu do osób reprezentują-
cych pracowników z terenu Polski stosuje się art. 110 ustawy. Okre-
śla on ogólne zasady wyborcze (bezpośredniość, tajność, wybór przez 
ogólne zebranie pracowników), oraz przewiduje, iż szczegółowe zasady 
winny być ustalone w regulaminach wewnętrznych. 

 Art.  111.  Członkom rady nadzorczej albo rady admini-
strującej SE, wybranym, wyznaczonym lub rekomendowanym, 
zgodnie ze stosowanymi formami uczestnictwa, przysługują pra-
wa i obowiązki, w tym prawo głosu, na równi z innymi członkami 
tych organów.

Ustawa w ślad za dyrektywą 86/2001 wyraźnie potwierdza zrównanie 
statusu „pracowniczych” przedstawicieli w organach SE z innymi ich 
członkami. Oznacza to, że stosuje się do nich ogólne zasady dotyczące 
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członków organów spółek, np. w zakresie długości trwania kadencji, 
przeszkód sprawowania funkcji etc. Jednak należy przyjąć, że mogą oni 
być pozbawieni swej funkcji w takim trybie, w jakim zostali wyłonie-
ni. Poza przypadkami rażącego naruszenia prawa przez przedstawiciela 
wyłonionego przez pracowników – SE nie może wobec niego podej-
mować żadnych czynności, które prowadziłyby w istocie do osłabienia 
uczestnictwa pracowników. 

DZIAŁ 5

ZAKAZ UJAWNIANIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH  
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTW

 Art.  112.  1.  Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjne-
go, organu przedstawicielskiego, inni przedstawiciele pracowników 
ustanowieni na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 82 
ust. 1 pkt 6, eksperci oraz tłumacze są obowiązani do nieujawniania 
uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji, co do których 
właściwy organ SE zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności. 
 2. Obowiązek nieujawniania uzyskanych informacji trwa 
również po zaprzestaniu pełnienia funkcji, chyba że właściwy organ 
inaczej określi zakres związania tajemnicą. 

1. Członkowie SZN, organu przedstawicielskiego, przedstawiciele 
pracowników ustanowieni w celu stosowania innego sposobu informo-
wania i konsultacji, eksperci i tłumacze mają dostęp do szczegółowych 
informacji dotyczących sytuacji gospodarczej i perspektyw SE. Zakaz 
sformułowany w art. 112 ustawy zapewnia SE, spółce uczestniczącej, 
spółkom zależnym oraz ich oddziałom ochronę przed nieuprawnionym 
ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw. Ko-
nieczność ustanowienia takich gwarancji wynika z art. 8 dyrektywy 
2001/86.  
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2. Zakaz ujawniania informacji nie obejmuje wszelkich informacji 
o sytuacji gospodarczej i perspektywach SE. Teza ta znajduje potwier-
dzenie w treści art. 104 ustawy, który zobowiązuje członków organu 
przedstawicielskiego do informowania przedstawicieli pracowników 
w SE oraz w jej spółkach zależnych i zakładach, a w razie ich braku 
– bezpośrednio pracowników, o treści informacji i wynikach konsultacji 
uzyskanych zgodnie z przepisami ustawy. Obowiązek zachowania pouf-
ności dotyczy wyłącznie  informacji, co do których właściwy organ SE 
zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności. Art. 112 ust. 1 ustawy 
o SE nie precyzuje bliżej zakresu informacji, które mogą zostać uznane 
za poufne przez organ SE. Art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/86 sugeruje, że 
zastrzeżenie poufności może dotyczyć jakichkolwiek informacji prze-
kazywanych przedstawicielom pracowników. Brzmienie tytułu działu 
5 oraz treść art. 104 ustawy uzasadniają jednak wniosek, że takie za-
strzeżenie może dotyczyć wyłącznie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

3. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, 
z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, or-
ganizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności. Za objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 
uznaje się zatem informacje, które spełniają trzy przesłanki: 1) nie zo-
stały ujawnione do wiadomości publicznej, 2) posiadają wartość gospo-
darczą, 3) zostały zastrzeżone przez przedsiębiorcę jako poufne. 

4. Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są zatem informacje nieujaw-
nione do wiadomości publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1098, z późn. zm.) informację publiczną stanowi każda informa-
cja o sprawach publicznych. Podlega ona udostępnieniu na zasadach 
i w trybie określonych w ustawie. 
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5. Za tajemnicę przedsiębiorstwa można uznać jedynie informacje 
mające wartość gospodarczą. Zakres informacji objętych tajemnicą 
przedsiębiorstwa jest zatem węższy od informacji stanowiących ta-
jemnicę pracodawcy w rozumieniu art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Za objęte 
tajemnicą przedsiębiorstwa uznaje się zwykle opatentowane i niepaten-
towalne wynalazki, plany techniczne, wzory użytkowe lub zdobnicze, 
plany techniczne, sposoby zbierania informacji, listy klientów, metody 
kontroli jakości towarów i usług, sposoby marketingu, organizacji pra-
cy, informacje przydatne w pracy naukowo-badawczej i rozwojowej, 
know-how, wyniki prób i badań, także te, które nie nadają się do prak-
tycznego wykorzystania, przedmioty własności intelektualnej chronione 
przepisami prawa autorskiego np. prawo do programu komputerowego 
stworzonego przez pracownika (por. J. Borowicz Przestrzeganie tajem-
nicy pracodawcy a inne pracownicze obowiązki przestrzegania tajem-
nicy – zagadnienia pojęciowe PiZS Nr 10/1998 r. s. 4 oraz podana tam 
literatura). 

6. Ustawa o SE nie określa sposobu w jaki właściwy organ SE powi-
nien zastrzec poufność informacji. Warunek zastrzeżenia obowiązku 
zachowania poufności informacji należy rozumieć raczej jako dodatko-
wy ciężar podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i porządko-
wych w celu utrzymania danej wiadomości w tajemnicy oraz warunek 
poinformowania osoby o poufnym charakterze wiedzy, techniki, urzą-
dzenia (T. Kuczyński Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa 
pracy, Przegląd Sądowy, Nr 1 z 1994 r.). Warunek ten jest spełniony 
w przypadku, gdy informacja objęta tajemnicą przedsiębiorstwa została 
opatrzona klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone”. W zakresie tym znaj-
duje odpowiednie zastosowanie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22.01.1999 
r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 
1631) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
5.10.2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania 
na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. 
U. Nr 205, poz. 1696). 
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7. Kwalifikacji informacji jako objętej tajemnicą przedsiębiorstwa do-
konuje właściwy organ SE. Ocena ta powinna dotyczyć głównie go-
spodarczej wartości przekazywanych przedstawicielom pracowników 
informacji i mieć charakter obiektywny. Ma to przeciwdziałać nieuza-
sadnionemu rozszerzaniu zakresu ochrony informacji na mało istotne 
dane nie mające znaczenia dla pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. 

8. Art. 112 ust. 2 ustawy o SE określa również okres obowiązywania za-
kazu ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Ochrona zastrzeżonych informacji obowiązuje przez okres pełnienia 
funkcji oraz po zaprzestaniu działalności w charakterze członka SZN, 
członka organu przedstawicielskiego, innego przedstawiciela pracow-
ników ustanowionego na podstawie porozumienia, eksperta albo tłu-
macza. Ustawa o SE nie określa maksymalnego okresu obowiązywania 
poufności informacji po zakończeniu pełnienia funkcji. Przyjąć nale-
ży, że obowiązuje on bezterminowo. Właściwy organ może odmiennie 
określić okres związania tajemnicą. Ustanie obowiązku zachowania po-
ufności informacji może nastąpić również w wyniku utraty przez infor-
macje charakteru tajemnicy przedsiębiorstwa. W takim przypadku do 
zwolnienia z obowiązku zachowania poufności dochodzi jednak dopie-
ro wskutek wydania przez sąd rejonowy – sąd gospodarczy stosownego 
postanowienia w trybie art. 113 ust. 2 ustawy. 

9. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stano-
wiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które zagraża lub narusza interes 
przedsiębiorstwa może posiadać znamiona czynu nieuczciwej konku-
rencji skutkującego odpowiedzialnością cywilną sprawcy. W razie wy-
rządzenia przedsiębiorstwu szkody wskutek ujawnienia zastrzeżonych 
przez właściwy organ SE informacji podstawę prawną odpowiedzialno-
ści materialnej sprawcy stanowić będą przepisy art. 415 i n. k.c. o odpo-
wiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. Ujawnienie informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez członka SZN, organu 
przedstawicielskiego, innego przedstawiciela pracowników, eksperta 
i tłumacza będącego jednocześnie pracownikiem SE, spółki uczestni-
czącej, spółki zależnej oraz ich oddziałów może jednocześnie oznaczać 
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naruszenie pracowniczych obowiązków dbałości o dobro zakładu pracy 
oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na szkodę sformułowanych w art. 100 § 1 pkt 4 k.p. 
i w zależności od okoliczności uzasadniać wypowiedzenie pracowniko-
wi stosunku pracy lub rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia 
z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. 

 Art.  113.  1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach wła-
ściwy organ SE może odmówić udostępnienia informacji stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby, we-
dług obiektywnych kryteriów, poważnie zakłócić działalność SE, jej 
spółki zależnej lub zakładu albo narazić je na znaczną szkodę.
 2. W przypadku uznania, że zastrzeżenie poufności informa-
cji lub ich nieudostępnienie jest niezgodne z art. 112 lub ust. 1, spe-
cjalny zespół negocjacyjny, organ przedstawicielski lub inni przed-
stawiciele pracowników, ustanowieni na podstawie porozumienia 
zawartego zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 6, mogą wystąpić do sądu 
rejonowego - sądu gospodarczego z wnioskiem o zwolnienie z obo-
wiązku zachowania poufności informacji lub o nakazanie udostęp-
nienia informacji.
 3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpo-
wiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o rozpoznawa-
niu spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych 
i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, z wyłącze-
niem art. 6911 § 2 i art. 691�. Zdolność sądową w tych sprawach ma 
specjalny zespół negocjacyjny, organ przedstawicielski, inni przed-
stawiciele pracowników ustanowieni na podstawie porozumienia 
zawartego zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 6 oraz właściwy organ SE. 

1. Prawo odmowy udostępnienia informacji, których ujawnienie mo-
głoby poważnie zakłócić działalność SE, jej spółki zależnej lub zakła-
du albo narazić je na znaczną szkodę wynika z art. 8 ust. 2 dyrektywy 
2001/86. Odmowa udostępnienia przez właściwy organ informacji jest 
dopuszczalna, jeżeli spełnione są łącznie trzy przesłanki: 1) zachodzi 
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szczególnie uzasadniony przypadek, 2) informacja stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa, 3) jej ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kry-
teriów, poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstw, których dotyczą, 
albo narazić je na znaczną szkodę. Zastosowanie instrumentu przewi-
dzianego w art. 113 ust. 1 ustawy może mieć zastosowanie wyjątkowo. 
Za szczególnie uzasadniony przypadek można uznać wyłącznie sytu-
ację, w której stanu zagrożenia interesów przedsiębiorstwa nie usuwa 
zastrzeżenie poufności informacji. Instrument przewidziany w art. 113 
ust. 1 ustawy może dotyczyć wyłącznie informacji stanowiących tajem-
nicę przedsiębiorstwa (por. komentarz do art. 112). Pomiędzy ujawnie-
niem określonej informacji a powstaniem sytuacji poważnego zakłóce-
nia działalności SE, jej spółki zależnej lub zakładu albo narażenia ich 
na znaczną szkodę musi istnieć tzw. normalny związek przyczynowy. 
Zachodzi on wówczas, gdy ujawnienie określonej informacji, zgodnie 
ze swoją naturą, prowadzi do wywołania skutku w postaci poważnego 
zakłócenia działalności przedsiębiorstwa albo narażenia go na znaczną 
szkodę. Związek ten ocenia się na podstawie obiektywnych kryteriów 
a ciężar wykazania przesłanek dopuszczalności odmowy udzielenia in-
formacji spoczywa na właściwym organie.   

2. Prawidłowość skorzystania przez właściwy organ z prawa do za-
strzeżenia poufności informacji lub do odmowy ich udzielenia podlega 
kontroli sądowej. Prawo wystąpienia do sądu rejonowego - sądu gospo-
darczego z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności 
informacji lub o nakazanie udostępnienia informacji przysługuje SZN, 
organowi przedstawicielskiemu lub innym przedstawicielom pracowni-
ków ustanowionym na podstawie porozumienia. Zdolności do wszczęcia 
postępowania w tych sprawach nie posiadają poszczególni członkowie 
tych organów oraz inne osoby zobowiązane do zachowania poufności 
udostępnionych informacji – eksperci, tłumacze oraz osoby, które za-
przestały pełnienia funkcji. Mogą one jedynie zwrócić się do organów 
przedstawicielstwa pracowniczego wyposażonych w zdolność do wsz-
częcia postępowania z wnioskiem o wystąpienie do sądu o zwolnienie 
ich z obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Zdolność do 
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występowania w charakterze strony takiego postępowania posiada rów-
nież właściwy organ.

3. W sprawach o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności 
informacji lub o nakazanie udostępnienia informacji stosuje się odpo-
wiednio przepisy działu IVA Kodeksu postępowania cywilnego o roz-
poznawaniu spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwo-
wych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Sprawy te 
rozpoznają sądy rejonowe – sądy gospodarcze. Właściwość miejscowa 
sądu w tych sprawach będzie ustalana ze względu na siedzibę przedsię-
biorstwa (zrzeszenia), z którego działalnością wiąże się przedmiot sporu 
(art. 6912 k.p.c.). Prawo reprezentowania SZN, organu przedstawiciel-
skiego lub innych przedstawicieli pracowników ustanowionych na pod-
stawie porozumienia w sporze przed sądem przysługuje każdemu człon-
kowi takiego organu posiadającemu odpowiednie pełnomocnictwo (art. 
6914 k.p.c.). Organ przedstawicielski może udzielić pełnomocnictwa 
każdemu pracownikowi, któremu przysługuje bierne prawo wyborcze 
do SZN, organu przedstawicielskiego lub innego przedstawicielstwa, 
a także radcy prawnemu nie zatrudnionemu w przedsiębiorstwie (art. 
6915 § 1 k.p.c.). Takiego prawa nie ma natomiast radca prawny świad-
czący usługi na rzecz tych podmiotów (art. 6915 § 1 k.p.c.). Może on 
reprezentować w postępowaniu jedynie zarząd centralny (art. 6915 § 
2 k.p.c.).  Orzeczenie rozstrzygające spór może zapaść bez przeprowa-
dzania rozprawy, a koszty postępowania obciążające zarówno przedsta-
wicielstwo pracowników jak i drugą stronę postępowania ponosi SE.  

 Art.  114.  1.  Sąd, działając na podstawie art. 113 ust. 2 i 3, na 
wniosek właściwego organu SE lub z urzędu, może, w drodze po-
stanowienia, w niezbędnym zakresie ograniczyć prawo wglądu do 
materiału dowodowego załączonego przez właściwy organ do akt 
sprawy w toku postępowania sądowego, jeżeli udostępnienie tego 
materiału groziłoby ujawnieniem informacji stanowiących tajemni-
cę przedsiębiorstwa lub innych tajemnic podlegających ochronie na 
podstawie przepisów odrębnych.

Art 114



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

216

 2. Na postanowienie sądu ograniczające prawo wglądu do 
materiału dowodowego zażalenie nie przysługuje.

1. Art. 114 ustawy określa warunki, których spełnienie uprawnia sąd 
gospodarczy do ograniczenia, w postępowaniu w sprawie o zwolnienie 
z obowiązku zachowania poufności informacji lub o nakazanie udostęp-
nienia informacji, prawa stron i uczestników postępowania przeglądania 
akt sprawy i otrzymywania odpisów i wyciągów z tych akt wyrażonego 
w art. 9 k.p.c. Sąd może ograniczyć prawo wglądu do materiału do-
wodowego na wniosek właściwego organu SE albo z urzędu. Może to 
nastąpić wyłącznie w sytuacji, w której udostępnienie tego materiału 
groziłoby ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa lub innych tajemnic określonych w przepisach szczególnych 
(nt. tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic – por. komentarz do 
art. 112 i 115) i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze 
względu na ochronę tych informacji. Ograniczenie prawa wglądu może 
dotyczyć wyłącznie materiału dowodowego załączonego przez właści-
wy organ do akt sprawy. Sąd gospodarczy wydaje w tej kwestii postano-
wienie, od którego nie przysługuje zażalenie.

2. Instrument przewidziany w art. 114 ustawy ma zapobiegać wyko-
rzystywaniu przez SZN, organ przedstawicielski lub innych przedsta-
wicieli pracowników możliwości występowania do sądu z wnioskiem 
o zwolnienie z obowiązku zachowania poufności informacji lub o na-
kazanie udostępnienia informacji wyłącznie w celu uzyskania, poprzez 
wgląd do akt sprawy, dostępu do informacji objętych tajemnicą.                 

 Art.  115.  Przepisy art. 112-114 nie naruszają przepisów 
o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o innych tajemni-
cach chronionych prawem.

1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych określa informacje nie-
jawne stanowiące tajemnicę państwową oraz służbową. Zgodnie z art. 
2 pkt 1 tej ustawy tajemnicą państwową objęte są informacje określone 
w wykazie rodzajów informacji wymienionych w załączniku nr 1 do 
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ustawy, których nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne 
zagrożenie dla podstawowych interesów RP dotyczących porządku pu-
blicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych 
lub gospodarczych państwa. Tajemnicą służbową jest natomiast infor-
macja niejawna nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku 
z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której 
nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, 
interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednost-
ki organizacyjnej (art. 2 pkt 2 tej ustawy). Informacje objęte tajemnicą 
państwową oznacza się klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” w zależności 
od tego zawarte są one w części I lub II wykazu stanowiącego załącz-
nik nr 1 do ustawy. Informacje stanowiące tajemnicę służbową oznacza 
się klauzulą „poufne” - w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie 
powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub 
prawnie chronionego interesu obywateli albo „zastrzeżone” - w przy-
padku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę 
dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organiza-
cyjnej.

2. Odrębne przepisy o ochronie tajemnicy zawarte są w: 1) art. 63 
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. 
Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080), 2) art. 40 ustawy z dnia 5.12.1996 
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, 
poz. 1943, 3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20.09.2005 r. 
w sprawie zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fi-
zycznych (konsumentów) po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego 
z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnio-
ną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji (Dz. U. 
Nr 189, poz. 1596), 4) dziale VI ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), 5) art. 19 usta-
wy z dnia 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1537), 6) art. 37 ustawy z dnia 8.07.2005 r. o Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417), 7) art. 19 usta-
wy z dnia 1.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
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komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), 8) rozdziale 8 
ustawy z dnia 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (tj. Dz. U. z 2005 
r. Nr 121, poz. 1019), 9) dziale 5 tytułu IV ustawy z dnia 4.03.2005 r. 
o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europej-
skiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551), 10) art. 294 ustawy z dnia 29.08.1997 
r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), 11) art. 
55 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tj. Dz. 
U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2), 12) art. 14 pkt ustawy z dnia 25.11.2004 r. 
o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), 13) art. 
49 ustawy z dnia 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667), 14) art. 29 
ustawy z 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. z 2004 
r. Nr 144, poz. 1529), 15) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27.06.1997 r. 
o służbie medycyny pracy (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317), 16) 
art. 119 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593), 17) art. 7 ustawy z dnia 20.07.1950 r. o za-
wodzie felczera (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531), 18) art. 28 ust. 3 
ustawy z dnia 18.12.2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95), 19) art. 34 ustawy z dnia 28.09.1991 r. 
o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65), 20) art. 51, 
art. 58 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750), 21) art. 34 ustawy 
z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finan-
sowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie-
ujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (tj. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505), 22) art. 13 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 
1 pkt 3 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1154), 23) art. 19-20 ustawy z dnia 22.05.2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151), 23) art. 57 
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. 
U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117), 24) art. 61 ustawy z dnia 26.04.1996 r. 
o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761), 25) art. 
3 ust. 3-5 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. Nr 
123, poz. 1059), 26) art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982 r. - Prawo o adwo-
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katurze (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058), 27) art. 104-105a ustawy 
z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
665), 28) art. 18 ustawy z dnia 14.02.1991 r. - Prawo o notariacie (tj. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369), 29) art. 37 ustawy z dnia 5.07.1996 r. 
o doradztwie podatkowym (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86), 30) art. 
16 ustawy z dnia 6.07.2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazy-
waniu informacji kryminalnych oraz Krajowym Systemie Informatycz-
nym (Dz. U. Nr 110, poz. 1189), 31) art. 14 ustawy z dnia 8.06.2001 r. 
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. 
U. Nr 73, poz. 763), 32) art. 21 ustawy z dnia 5.07.1996 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602), 33) art. 
14 ustawy z dnia 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 
49, poz. 509), 34) art. 4a ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewi-
dentach i ich samorządzie (tj. Dz. U. Nr 31, poz. 359), 35) art. 16 ust. 6 
i art. 20 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egze-
kucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882), 36) art. 23 ustawy z dnia 25.06.1997 r. 
o świadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738), 37) art. 10 ust. 3 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), 
38) art. 12 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 
Nr 88, poz. 439), 39) rozdziale 6 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), 40) art. 15-16 ustawy 
z dnia 26.01.1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24), 41) art. 36 
ustawy z dnia 5.04.2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. 
Nr 62, poz. 556), 42) art. 16 ustawy z dnia 7.04.2006 r. o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 
550).  
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DZIAŁ 6

OCHRONA PRAW PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE  
ZAANGAŻOWANIA 

Rozdział 1
Ochrona przedstawicieli pracowników

 Art.  116.  Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać 
stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem specjalnego 
zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego albo przed-
stawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo radzie admini-
strującej SE w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego 
wygaśnięciu bez zgody reprezentującej pracownika zakładowej or-
ganizacji związkowej, a jeżeli pracownik nie jest reprezentowany 
przez zakładową organizację związkową – bez zgody okręgowego 
inspektora pracy właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy. 

1. Zgodnie z pkt. 12 preambuły dyrektywy 2001/86 przyznanie przed-
stawicielom pracowników ochrony ma zapobiegać ich dyskryminacji  
w związku ze zgodnym z prawem wykonywaniem ich zadań. Art. 10 tej 
dyrektywy wymaga zapewnienia przedstawicielom pracowników  takiej 
samej ochrony i takich samych gwarancji, z jakich korzystają przed-
stawiciele pracowników na podstawie przepisów prawa krajowego lub 
praktyki występującej w państwie zatrudnienia. Przy stosowaniu art. 
116 ustawy zachodzą zatem podstawy do posługiwania się standardami 
ochrony osób wypracowanymi przez doktrynę i orzecznictwo w odnie-
sieniu do osób pełniących funkcje w związkach zawodowych.   

2. Art.  116 ustawy ustanawia zakaz wypowiadania i rozwiązywania 
stosunku pracy z   pracownikami będącymi członkami SZN, organu 
przedstawicielskiego albo przedstawicielami pracowników w radzie 
nadzorczej albo radzie administrującej SE. Zakaz ten obejmuje jedno-
stronne czynności prawne pracodawcy. Art. 116 ustawy nie ogranicza 
w żaden sposób dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy z przedsta-
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wicielami pracowników w drodze dwustronnej czynności prawnej (po-
rozumienie stron, upływ czasu na który zawarta została umowa o pracę 
na okres próbny lub na czas określony albo ukończenie pracy, na czas 
której została zawarta umowa o pracę na czas wykonania określonej 
pracy) jak również w drodze jednostronnej czynności prawnej dokona-
nej przez pracownika (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia).

3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana art. 
116 ustawy ma charakter względny. Oznacza ona, że wypowiedzenie 
lub rozwiązanie stosunku pracy z przedstawicielem pracowników jest 
dopuszczalne jedynie pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody 
reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej albo 
właściwego okręgowego inspektora pracy. Zgodnie z art. 7 ust. 2 usta-
wy o związkach zawodowych za reprezentowanego przez zakładową 
organizację związkową uważa się pracownika będącego członkiem tej 
organizacji jak również osobę nie zrzeszoną, która uzyskała zgodę za-
kładowej organizacji związkowej na obronę jej praw i interesów wo-
bec pracodawcy. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy pracodawca powi-
nien zwrócić się do zakładowej organizacji związkowej z zapytaniem 
o informację o pracownikach korzystających z jej obrony w trybie art. 
30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych. W przypadku uzyskania 
informacji, że pracownik nie jest reprezentowany przez żadną zakła-
dową organizację związkową jak również w razie braku jakiejkolwiek 
odpowiedzi w terminie 5 dni pracodawca ma obowiązek zwrócić się 
o wyrażenie zgody na wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy 
do właściwego okręgowego inspektora pracy.

4. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w art. 
116 ustawy może podlegać wyłączeniu lub ograniczeniu w przypadkach 
określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 411 k.p. w razie 
upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów chronią-
cych pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosun-
ku pracy. W razie zwolnień grupowych zachowuje moc obowiązującą 
zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy członkom SZN, 
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organu przedstawicielskiego oraz przedstawicielom pracowników w ra-
dzie nadzorczej albo radzie administrującej SE. Pracodawca może je-
dynie zmienić tym osobom dotychczasowe warunki pracy lub płacy 
a gdyby powodowało to obniżenie wynagrodzenia przysługuje im pra-
wo do dodatku wyrównawczego do końca okresu podlegania szczegól-
nej ochronie (art. 5 ust. 5 pkt 4b i ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 
r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. Nr 90, poz. 
844, z późn. zm.).

5. Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy dotyczy 
pracodawców zatrudniających pracowników będących członkami SZN, 
organu przedstawicielskiego albo przedstawicielami pracowników w ra-
dzie nadzorczej albo radzie administrującej SE. Zobowiązana do prze-
strzegania szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy będzie zatem 
przede wszystkim SE, jej spółki zależne i oddziały oraz spółka uczestni-
cząca.     

6. Zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy obowiązuje od 
dnia wyznaczenia lub wyboru członka specjalnego zespołu negocjacyj-
nego, organu przedstawicielskiego albo przedstawiciela pracowników 
w radzie nadzorczej albo radzie administrującej SE. Szczególna ochro-
na trwałości stosunku pracy ustaje z upływem 1 roku od dnia wygaśnię-
cia mandatu pracownika w odpowiednim gremium.         

 Art.  117. Pracodawca nie może zmienić jednostronnie warun-
ków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem 
specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego 
albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej albo ra-
dzie administrującej SE w czasie trwania mandatu oraz w okresie 
roku po jego wygaśnięciu bez zgody reprezentującej pracownika 
zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli pracownik nie jest re-
prezentowany przez zakładową organizację związkową - bez zgody 
okręgowego inspektora pracy właściwego miejscowo dla siedziby 
pracodawcy.
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1. Elementem szczególnej ochrony stosunku pracy pracowników 
będących członkami SZN, organu przedstawicielskiego oraz przedsta-
wicieli pracowników w radzie nadzorczej albo radzie administrującej 
SE jest również zakaz jednostronnego pogarszania przez pracodawcę 
warunków pracy lub płacy takiego pracownika. Zakazem tym objęte są 
przypadki jednostronnej zmiany warunków pracy lub płacy w drodze 
tzw. wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1-3 k.p.) oraz czasowe 
skierowanie do innej pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p. (por. K.W. Baran 
Ochrona przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i grupach 
przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym PiZS Nr 9/2002, s. 35). 

2. Zakaz ten posiada charakter względny. Jednostronna zmiana wa-
runków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika powinna być po-
przedzona uzyskaniem zgody zakładowej organizacji związkowej lub 
okręgowego inspektora pracy. W celu ustalenia organu właściwego 
w sprawie wyrażenia zgody na jednostronną zmianę na niekorzyść wa-
runków pracy lub płacy pracodawca powinien zwrócić się do zakłado-
wej organizacji związkowej z zapytaniem o informację o pracownikach 
korzystających z jej obrony w trybie art. 30 ust. 21 ustawy o związkach 
zawodowych. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi w ciągu 5 
dni oraz w razie uzyskania w tym terminie informacji, że pracownik nie 
jest reprezentowany przez żadną z działających u pracodawcy zakłado-
wych organizacji związkowych pracodawca ma obowiązek zwrócić się 
o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany do właściwego okręgowego 
inspektora pracy. 

3. Art. 117 ustawy o SE nie ma zastosowania w razie upadłości lub 
likwidacji pracodawcy (art. 411 k.p.). W razie zwolnień grupowych pra-
codawca może zmienić pracownikom będącym członkami SZN, orga-
nu przedstawicielskiego albo przedstawicielom pracowników w radzie 
nadzorczej albo radzie administrującej SE dotychczasowe warunki pra-
cy lub płacy a gdyby powodowało to obniżenie wynagrodzenia przysłu-
guje im prawo do dodatku wyrównawczego do końca okresu podlegania 
szczególnej ochronie (art. 5 ust. 5 pkt 4b i ust. 6 ustawy o szczególnych 
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zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników).

4. Zakaz jednostronnej zmiany na niekorzyść warunków pracy lub 
płacy obowiązuje od dnia wyznaczenia lub wyboru członka SZN, or-
ganu przedstawicielskiego albo przedstawiciela pracowników w radzie 
nadzorczej albo radzie administrującej SE i ustaje z upływem 1 roku od 
dnia wygaśnięcia mandatu.         

 Art.  118.  Pracownik, będący członkiem organów, o których 
mowa w art. 116, w związku z udziałem w pracach tych organów, 
ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia na zasadach dotyczących członka zarządu zakła-
dowej organizacji związkowej, określonych w art. 31 ust. 3 ustawy 
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
79, poz. 854, z późn. zm.).

Art. 118 ustawy o SE przyznaje pracownikom będącym członkami SZN, 
organu przedstawicielskiego albo przedstawicielami pracowników w ra-
dzie nadzorczej albo radzie administrującej SE prawo do zwolnienia od 
pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związ-
ku z udziałem w pracach tych organów. Wątpliwości może budzić za-
kres tego uprawnienia. Nie jest bowiem jasne czy prawo do zwolnienia 
przysługuje pracownikowi wyłącznie w czasie udziału w posiedzeniu 
odpowiedniego organu, czy też obejmuje ono również wykonywanie 
innych czynności związanych z pełnioną funkcją (np. udział w postę-
powaniu sądowym w sprawie o zwolnienie z obowiązku zachowania 
poufności informacji lub o nakazanie udostępnienia informacji). Art. 
116 ustawy o SE postanawia, że prawo do zwolnienia przysługuje „w 
związku z udziałem w pracach” a nie „w czasie posiedzenia”. Jednocze-
śnie przepis ten zawiera odesłanie do art. 31 ust. 3 ustawy o związkach 
zawodowych, który przyznaje pracownikom prawo do zwolnienia od 
pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności 
wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być 
wykonana w czasie wolnym od pracy. Uzasadniony wydaje się zatem 
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wniosek, iż prawo do zwolnienia od pracy zawodowej przewidziane 
w art. 118 ustawy o SE obejmuje również inne niż udział w posiedzeniu 
przejawy wykonywania funkcji członkami SZN, organu przedstawiciel-
skiego albo przedstawicielami pracowników w radzie nadzorczej albo 
radzie administrującej SE.         

 Art.  119.  Przepisy art. 116-118 stosuje się odpowiednio do 
przed stawicieli pracowników ustanowionych na podstawie poro-
zumienia zawartego zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 6, innych niż człon-
kowie organu przedstawicielskiego.

Porozumienie zawarte pomiędzy SZN a spółkami uczestniczącymi 
może zamiast powoływania organu przedstawicielskiego  ustanowić 
jeden albo więcej sposobów informacji i konsultacji określając tryb 
wyłaniania przedstawicieli pracowników w celu ich stosowania oraz 
środki ich wdrożenia (por. – komentarz do art. 82). Do przedstawicieli 
pracowników ustanowionych w ten sposób znajdują odpowiednie za-
stosowanie przepisy art. 116-118 ustawy o SE ustanawiające zakaz wy-
powiadania i rozwiązywania z nimi stosunku pracy oraz jednostronnej 
zmiany na niekorzyść warunków pracy lub płacy a także gwarantujące 
tym pracownikom prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
w związku z pełnieniem funkcji przedstawicieli pracowników.     

Rozdział 2
Środki zapobiegające nadużyciom

 Art.  120.  1.  Jeżeli po rejestracji nastąpią istotne zmiany 
w SE, jej spółkach zależnych lub zakładach, dotyczące ich struktu-
ry, liczby pracowników, a w przypadku SE również miejsca jej re-
jestracji, wskazujące na zamiar pozbawienia lub ograniczenia pod 
jakimkolwiek względem praw pracowników w zakresie zaangażo-
wania, przeprowadza się negocjacje, których celem jest zawarcie 
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porozumienia określającego zasady zaangażowania pracowników 
w SE w zmienionych warunkach.
 2. Z żądaniem podjęcia negocjacji występuje organ przedsta-
wicielski.
 3. Do negocjacji stosuje się przepisy działu 3 niniejszego tytułu, 
przy czym organowi przedstawicielskiemu przysługują prawa i obo-
wiązki specjalnego zespołu negocjacyjnego, a SE, jej spółkom zależ-
nym lub zakładom, prawa i obowiązki spółek uczestniczących.

Art. 120 ustawy jest wyrazem realizacji dyspozycji art. 11 dyrektywy 
2001/86 zobowiązującego państwa członkowskie do przyjęcia odpo-
wiednich procedur zapobiegających nadużyciom SE zmierzającym do 
pozbawienia lub zawieszenia uprawnień partycypacyjnych pracowni-
ków. Nadużycia mogą polegać na przeprowadzeniu w SE takich zmian 
organizacyjnych, których celem a zarazem skutkiem będzie ograniczenie 
lub pozbawienie  pracowników praw w zakresie zaangażowania. Taki 
skutek wywołać może w szczególności restrukturyzacja SE, jej spół-
ek zależnych lub zakładów (np. podział SE lub połączenie podmiotów 
wchodzących w skład grupy kapitałowej SE), zmiany liczby pracowni-
ków zatrudnionych w tych podmiotach (np. zwolnienia grupowe) jak 
również zmiana miejsca rejestracji SE. Art. 120 ust. 2 wymaga w takich 
przypadku ponownego przystąpienia do negocjacji zmierzających do 
zawarcia porozumienia określającego zasady zaangażowania pracow-
ników w zmienionych warunkach. Negocjacje takie przeprowadzane są 
w trybie art. 71-83 ustawy z modyfikacjami przewidzianymi w jej art. 
120 ust. 2 i 3. W miejsce SZN i spółek uczestniczących w negocja-
cjach tych uczestniczą odpowiednio organ przedstawicielski oraz SE, jej 
spółki zależne lub zakłady.              

 Art.  121.  W przypadkach określonych w art. 84-86, do zaan-
gażowania pracowników w zmienionych warunkach stosuje się prze-
pisy działu 4 niniejszego tytułu w takim zakresie, w jakim zmiany 
zagrażają pozbawieniem lub ograniczeniem praw pracowników.
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Art. 121 ustawy należy traktować jako uzupełnienie regulacji zawartej 
w art. 120 tej ustawy. Oznacza to, że w zmienionych warunkach (o któ-
rych wspomina art. 120 tej ustawy) zasady standardowe zaangażowania 
pracowników stosowane będą w przypadku, gdy: 1) organ przedsta-
wicielski oraz SE, jej spółki zależne i zakłady tak postanowią albo 2) 
w terminie 6 miesięcy (lub roku jeżeli strony zdecydowały o przedłu-
żeniu negocjacji) nie dojdzie do zawarcia porozumienia, a organ przed-
stawicielski nie podjął uchwały o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich 
zakończeniu bez zawarcia porozumienia, 3) doszło do przekształcenia 
SE, 4) doszło do połączenia SE z inną spółką, 5) jeżeli z miejsce do-
tychczasowej SE utworzona została holdingowa lub zależna SE (art. 84 
i 85 ustawy o spółce europejskiej). Zasady standardowe stosowane będą 
w tych przypadkach bez względu na system zaangażowania pracowni-
ków stosowany do tej pory w SE. Standardowe zasady zaangażowania 
pracowników przewidziane w dziale 4 tytułu IV ustawy o SE stosowane 
będą w tych przypadkach wyłącznie wówczas, gdy zmiany organizacyj-
ne SE zagrażają pozbawieniem lub ograniczeniem praw pracowników 
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Tytuł V

Przepisy porządkowe i karne

 Art.  122.  1.  Kto, będąc zarządcą zgrupowania albo jego li-
kwidatorem, dopuszcza do tego, że pisma, zamówienia handlowe 
lub inne pisemne oświadczenia zgrupowania, skierowane w zakresie 
jego działalności do oznaczonych osób, nie zawierają następujących 
danych:
1) nazwy zgrupowania, którą poprzedzają albo po której następu-
ją wyrazy „europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych” lub 
skrót „EZIG”, o ile wyrazy te lub skrót nie występują już w na-
zwie,
2) miejsca rejestru określonego w art. 6 rozporządzenia 2137/85, do 
którego jest wpisane zgrupowanie, wraz z numerem wpisu zgrupo-
wania do rejestru,
3) siedziby zgrupowania,
4) tam, gdzie ma to zastosowanie - wzmianki, że zarządcy muszą 
działać wspólnie,
5) tam, gdzie ma to zastosowanie - wzmianki, że zgrupowanie jest 
w stanie likwidacji, na podstawie art. 15, 31, 32 lub 36 rozporządze-
nia 2137/85, 
 podlega grzywnie do 10.000 zł.
 2. Tej samej karze podlega, kto, będąc zarządcą zgrupowania 
albo jego likwidatorem, nie ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym następujących danych dotyczących zgrupowania:
1) danych, które muszą zostać włączone do umowy o utworzeniu 
zgrupowania, na podstawie art. 5 rozporządzenia 2137/85 oraz 
wszelkich zmian tych danych;
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2) numeru, daty i miejsca rejestracji oraz wzmianki o wykreśleniu 
rejestracji;
3) wzmianki o złożeniu w rejestrze dokumentów i danych, o których 
mowa w art. 7 lit. b-j rozporządzenia 2137/85.

1. Zgodnie z art. 25 rozporządzenia 2137/85 pisma, formularze za-
mówień i podobne dokumenty muszą czytelnie wskazywać: 1) nazwę 
zgrupowania, którą poprzedzają albo po której następują wyrazy „eu-
ropejskie zgrupowanie interesów gospodarczych” lub skrót „EZIG”, 
o ile wyrazy te lub skrót nie występują już w nazwie, 2) miejsce rejestru 
określonego w art. 6 rozporządzenia 2137/85, do którego jest wpisa-
ne zgrupowanie, wraz z numerem wpisu zgrupowania do rejestru, 3) 
siedzibę zgrupowania, 4) tam, gdzie ma to zastosowanie - wzmiankę, 
że zarządcy muszą działać wspólnie, 5) tam, gdzie ma to zastosowanie 
- wzmiankę, że zgrupowanie jest w stanie likwidacji, na podstawie art. 
15, 31, 32 lub 36 rozporządzenia 2137/85. 

2. Zgodnie z art. 39 ust. 1 rozporządzenia 2137/85 państwa człon-
kowskie mają obowiązek zapewnić, aby dokumenty i dane określone 
w art. 8 tego rozporządzenia były publikowane we właściwym biulety-
nie państwa członkowskiego, w którym zgrupowanie ma swoją siedzibę. 
Zgodnie z art. 8 tego rozporządzenia obowiązek ten dotyczy: 1) danych, 
które muszą zostać włączone do umowy o utworzeniu zgrupowania, na 
podstawie art. 5 rozporządzenia 2137/85 oraz wszelkich zmian tych da-
nych, 2) numeru, daty i miejsca rejestracji oraz wzmianki o wykreśleniu 
rejestracji, 3) wzmianki o złożeniu w rejestrze dokumentów i danych, 
o których mowa w art. 7 lit. b-j rozporządzenia 2137/85. Zgrupowania 
mające siedzibę na terytorium RP publikują  dane w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym.     

3. Art. 122 ust. 1 ustawy o SE jest wyrazem realizacji dyspozycji art. 
39 ust. 3 rozporządzenia 2137/85, który zobowiązuje państwa człon-
kowskie do ustanowienia odpowiednich kar w razie nieprzestrzegania 
m.in. art. 8 i art. 25 tego rozporządzenia. Odpowiedzialność za narusze-
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nie art. 8 i art. 25 rozporządzenia 2137/85 ponosi zarządca zgrupowania 
lub jego likwidator. 

 Art.  123.  1.   Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady 
administrującej lub dyrektorem wykonawczym SE, wbrew ciążące-
mu na nim obowiązkowi, dopuszcza do tego, że w tej SE:
1) nie prowadzi się księgi akcyjnej zgodnie z przepisem art. 341 § 1 
Kodeksu spółek handlowych,
2) nie zwołuje się walnego zgromadzenia,
3) osobie powołanej do rewizji odmawia się wyjaśnień lub nie do-
puszcza się jej do pełnienia obowiązków,
4) sądowi rejestrowemu nie przedstawia się wniosku o wyznaczenie 
biegłych rewidentów,
5) nie ogłasza się wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewiden-
ta w sądzie rejestrowym zgodnie z przepisem art. 312 § 7 Kodeksu 
spółek handlowych, 
 podlega grzywnie do 20.000 zł.
 2. Tej samej karze podlega, kto, będąc członkiem rady admi-
nistrującej albo likwidatorem, dopuszcza do tego, że SE przez czas 
dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub statutowi pozostaje bez 
rady administrującej w należytym składzie.

1. Zgodnie z art. 341 § 1 k.s.h. zarząd obowiązany jest prowadzić 
księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do 
której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzi-
bę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych 
wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu ak-
cji na inną osobę wraz z datą wpisu.

2. Zasady zwoływania walnego zgromadzenia określone są w art. 54 
i 55 rozporządzenia 2157/2001. Zgodnie z art. 54 tego rozporządzenia 
walne zgromadzenie SE odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzo-
wym, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku gospodarcze-
go, chyba że państwo członkowskie w którym znajduje się statutowa 
siedziba SE przewiduje konieczność częstszego odbywania zgromadzeń. 
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Walne zgromadzenia mogą być zwoływane w dowolnym terminie przez 
organ zarządzający, administracyjny, nadzorczy lub jakikolwiek inny 
organ lub organ właściwy, zgodnie z prawem krajowym. Akcjonariusz 
lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowe-
go mogą wystąpić z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia, jak 
również umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego 
zgromadzenia. Statut lub ustawodawstwo krajowe może przyznawać to 
prawo akcjonariuszom reprezentującym mniej niż 10 % kapitału zakła-
dowego. 

3. Obowiązek udzielenia osobie powołanej do rewizji wyjaśnień oraz 
dopuszczenia jej do pełnienia obowiązków może wynikać z różnych 
przepisów. Obowiązek kierownika badanej jednostki udostępnienia bie-
głemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finan-
sowego, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podsta-
wę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, 
jak również udzielenia wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświad-
czeń - niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym 
sprawozdaniu finansowym jednostki został sformułowany w art. 67 ust. 
1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 
r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Taki obowiązek przewidziany został 
również w art. 312 § 1 i 3 k.s.h. w odniesieniu do badania sprawozdania 
założycieli sporządzonego w przypadku, gdy przewidziane są wkłady 
niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wyna-
grodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu. Prawo żądania od 
każdej z łączących się spółek wszelkich niezbędnych do wypełnienia 
funkcji informacji wynika również z art. 22 rozporządzenia 2157/2001.

4. Art. 123 ust. 1 pkt 4 ustawy określa sankcję naruszenia obowiąz-
ków  zgłoszenia do sądu rejestrowego wniosku o wyznaczenie biegłego 
rewidenta  upoważnionego do: 1) ustalenia ceny wykupu akcji przewi-
dzianego w art. 18 ust. 1 tej ustawy, 2) badania sprawozdania założycieli 
sporządzonego w przypadku, gdy przewidziane są wkłady niepienięż-
ne albo spółka nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za 
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usługi świadczone przy jej powstaniu, przewidzianego w art. 312 § 2 
w związku z art. 3121 § 2 i 4 k.s.h. 

5. Art. 123 ust. 1 pkt 5 ustawy określa sankcję naruszenia obowiąz-
ku ogłoszenia wzmianki o złożeniu przez biegłego rewidenta w sądzie 
rejestrowym opinii na temat sprawozdania założycieli sporządzonego 
w przypadku, gdy przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka na-
bywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone 
przy jej powstaniu. 

6. Zgodnie z art. 33 ustawy o SE rada administrująca składa się co naj-
mniej z trzech, a w spółce publicznej co najmniej z pięciu członków po-
woływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Dopuszcze-
nie do tego, że SE przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub 
statutowi pozostaje bez rady administrującej w wymaganym składzie 
naraża członka rady administrującej lub likwidatora na karę grzywny 
do 20 000 zł.

7. W zależności od przyjętego systemu organów SE karze grzywny 
z tytułu  czynów przewidzianych w art. 123 ust. 1 ustawy o  SE pod-
legają członkowie zarządu (system dualistyczny) lub członkowie rady 
administrującej lub dyrektorzy wykonawczy SE (system monistyczny). 
Odpowiedzialność za czyn określony w art. 123 ust. 2 ustawy ponoszą 
członkowie rady administrującej oraz likwidatorzy SE.              

 Art.  124.  Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady ad-
ministrującej lub dyrektorem wykonawczym albo likwidatorem 
SE, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe, o których 
mowa w art. 374 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie zawierają 
danych określonych w tym przepisie, 
 podlega grzywnie do 10.000 zł.

Zgodnie z art. 374 §1 k.s.h. pisma i zamówienia handlowe składane 
przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje 
na stronach internetowych spółki powinny zawierać:1) firmę spółki, jej 
siedzibę i adres, 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowy-
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wana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpi-
sana do rejestru, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 4) wysokość 
kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Przed lub po firmie spółki 
europejskiej musi być dodany skrót SE (art. 11 ust. 1 rozporządzenia 
2157/2001). Naruszenie tego obowiązku przez członka zarządu, człon-
ka rady administrującej, dyrektora wykonawczego lub likwidatora SE  
skutkuje karą grzywny do 10 000 zł.

 Art.  125.  W sprawach, o których mowa w art. 122-124, grzyw-
nę nakłada sąd rejestrowy. 

Odpowiedzialność na podstawie art. 122-124 ustawy o SE nie ma charak-
teru karnego. Jest ona środkiem przymusu. Wina nie stanowi przesłanki 
zastosowania kary grzywny. Grzywnę stosuje sąd rejestrowy. W lite-
raturze postuluje się odpowiednie stosowanie przy orzekaniu grzywny 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), zwanej dalej „usta-
wą o KRS” (tak R. Lewandowski Europejskie Ugrupowanie Interesów 
Gospodarczych. Komentarz, Oficyna 2008 r.). Nałożenie grzywny po-
winno być zatem poprzedzone wezwaniem zarządcy zgrupowania lub 
jego likwidatora do wypełnienia obowiązków wynikających z przepi-
sów rozporządzenia 2137/85 i wyznaczeniem w tym celu dodatkowego 
7-dniowego terminu pod rygorem zastosowania kary grzywny (art. 24 
ust. 1 ustawy o KRS). Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o KRS sąd reje-
strowy może ponawiać grzywnę. Ogólna suma grzywien orzeczonych 
w tej samej sprawie może przewyższać 100 000 zł (art. 1052 zdanie 2 
k.p.c. w związku z art. 24 ust. 1 zdanie 2 ustawy o KRS). Sąd rejestrowy 
nie może jednak zamienić grzywny na areszt. Art. 24 ust. 1 zdanie 2 
ustawy o KRS wyłącza bowiem w omawianym zakresie stosowanie art. 
1053 k.p.c. Wykonanie wymaganych czynności przez zarządcę zgrupo-
wania lub likwidatora powoduje umorzenie grzywny (art. 1052 zdanie 3 
k.p.c.). Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie stosowania 
grzywny przysługuje zażalenie (art. 27 ustawy o KRS).      
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 Art.  126.  Kto, będąc zarządcą zgrupowania albo przedstawi-
cielem zarządcy zgrupowania, składa nieprawdziwe oświadczenie 
o braku przesłanek, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia 
2137/85, wykluczających sprawowanie przez niego funkcji,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-

nia wolności do roku. 

1. Czyny określone w art. 126-132 ustawy są przestępstwami, za któ-
rych popełnienie sprawca podlega odpowiedzialności karnej. Zgodnie 
z art. 1 § 1-3 k.k. warunkiem tej odpowiedzialności jest: 1) popełnienie 
czynu zabronionego pod groźbą kary, 2) społeczna szkodliwość czynu, 
3) wina sprawcy. Przestępstwa wymienione w art. 126-132 ustawy o SE 
są występkami, bowiem za ich popełnienie grozi kara grzywny, ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wolności przekraczająca miesiąc. 
Ustawa o spółce europejskiej nie przewiduje możliwości nieumyśl-
nego popełnienia przestępstw wymienionych w art. 126-132, a zatem 
mogą być one popełnione wyłącznie z winy umyślnej. Do okoliczności 
wyłączających odpowiedzialność za przestępstwo należy: 1) działanie 
w obronie koniecznej (art. 25 § 1 k.k.), 2) działanie w stanie wyższej 
konieczności (art. 26 § 1 k.k.), 3) działanie w warunkach eksperymentu 
(art. 27 § 1 k.k.), 4) błąd co do okoliczności stanowiących znamię czy-
nu zabronionego (art. 28 § 1 k.k.) lub wyłączających odpowiedzialność 
lub winę (art. 29 k.k.), 5) usprawiedliwiona nieświadomość bezpraw-
ności czynu zabronionego (art. 30 k.k.), 6) niepoczytalność (art. 31 § 
1 k.k.). W sprawach dotyczących przestępstw określonych w art. 126-
132 ustawy o spółce europejskiej orzekają w pierwszej instancji sądy 
rejonowe właściwe ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. 
Zgodnie z art. 33 § 1 k.k. grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, 
określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie 
stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. 
Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności, 
jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątko-
wej lub gdy osiągnął korzyść majątkową. Ustalając stawkę dzienną, sąd 
bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, 
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stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może 
być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2.000 złotych. Zgodnie 
z art. 34 § 1 k.k. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia 
wolności trwa od 1 do 12 miesięcy. Wymierza się ją w miesiącach. 
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: 1) nie może 
bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd, 3) ma 
obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania 
kary. Zgodnie z art. 37 k.k. kara pozbawienia wolności trwa najkrócej 
miesiąc, a wymierza się ją w miesiącach i latach.

2. Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia 2137/85 zarządzającym 
zgrupowania nie może być osoba, która na mocy prawa mającego do 
niej zastosowanie lub wewnętrznego prawa państwa, w którym zgru-
powanie ma swoją siedzibę albo wskutek orzeczenia sądu albo decyzji 
administracyjnej nie może należeć do administracyjnego lub zarządza-
jącego organu spółki, nie może zarządzać przedsiębiorstwem lub nie 
może działać jako zarządzający europejskiego zgrupowania interesów 
gospodarczych. Zasada ta ma zastosowanie również do osób fizycz-
nych będących przedstawicielami osoby prawnej zarządzającej zgru-
powaniem. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o braku przeszkód 
w sprawowaniu funkcji zarządcy zgrupowania lub przedstawiciela oso-
by prawnej sprawującej zarząd zgrupowaniem naraża tę osobę na karę 
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.     

 Art.  127.  Kto zamieszcza nieprawdziwe dane albo dołącza 
nieprawdziwe oświadczenie do wniosku o wydanie zaświadcze-
nia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001, 
albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia 
2157/2001, albo do wniosku o wpis SE do rejestru,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-

nia wolności do roku.

Przestępstwo określone w art. 127 ustawy może być popełnione w związ-
ku z wnioskiem o wydanie przez sąd, notariusza albo inny właściwy or-
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gan zaświadczenia ostatecznie potwierdzającego: 1) wykonanie wszyst-
kich czynności prawnych i formalności wymaganych przed przeprowa-
dzeniem łączenia się spółek (art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2157/2001), 
2) dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed 
przeniesieniem statutowej siedziby SE do innego państwa członkow-
skiego (art. 8 ust. 8 rozporządzenia 2157/2001) albo z wnioskiem o wpis 
SE do rejestru. Przestępstwo to może popełnić każda osoba, która kie-
ruje do sądu, notariusza albo innego właściwego organu wniosek o wy-
danie zaświadczenia lub o wpis SE do rejestru, a więc nie tylko członek 
zarządu, rady administrującej, dyrektor wykonawczy czy likwidator, ale 
także pełnomocnik tych organów.     

 Art.  128.  Kto, będąc zarządcą zgrupowania albo jego likwi-
datorem, nie zgłasza wniosku o upadłość zgrupowania pomimo po-
wstania warunków uzasadniających jego upadłość według przepi-
sów o postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-

nia wolności do roku.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościo-
we i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) upadłość ogłasza 
się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest 
niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. 
Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdol-
ność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zo-
bowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na 
bieżąco te zobowiązania wykonuje (art. 11 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo 
upadłościowe i naprawcze). Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien 
zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. W odniesieniu do zgrupo-
wania (do którego stosujemy przepisy o spółce jawnej) wniosek powi-
nien zgłosić każdy ze wspólników, jak również każdy, kto ma prawo je 
reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami (zarządca), a jeżeli 
jest ono w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów (art. 20 ust. 1 i ust. 
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2 pkt 1-2 i pkt 5 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze). Art. 128 
ustawy o SE określa odpowiedzialność karną jedynie zarządców oraz 
likwidatorów zgrupowania. Dłużnik jest obowiązany zgłosić w sądzie 
wniosek o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie dwóch ty-
godni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości 
(art. 21 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze). Oprócz od-
powiedzialności karnej przewidzianej w art. 128 ustawy o SE zarządcy 
zgrupowania oraz jego likwidatorzy ponoszą również odpowiedzialność 
za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia w terminie wniosku o ogło-
szenie upadłości. 

 Art.  129.  Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady ad-
ministrującej lub dyrektorem wykonawczym albo likwidatorem 
SE, na których ciąży obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość SE, 
nie zgłasza tego wniosku pomimo powstania warunków uzasadnia-
jących upadłość SE według przepisów o postępowaniu upadłościo-
wym i naprawczym,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-

nia wolności do roku.

Na temat przesłanek zgłoszenia wniosku o upadłość – por. komentarz 
do art. 128. Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 pkt 2 i 5 ustawy – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości SE powinien 
zgłosić dłużnik, każdy z jego wierzycieli lub każdy, kto ma prawo je 
reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami (członkowie zarządu 
albo członkowie rady administrującej i dyrektorzy wykonawczy), a je-
żeli jest ono w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów.   

 Art.  130.  Kto, biorąc udział w tworzeniu SE lub będąc człon-
kiem jej zarządu, członkiem rady nadzorczej, członkiem rady ad-
ministrującej lub dyrektorem wykonawczym albo likwidatorem, 
działa na jej szkodę,
 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.
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Z uwagi na analogiczne brzmienie przesłanek istotę przestępstwa okre-
ślonego w art. 130 ustawy o SE można wyjaśnić odwołując się do do-
robku doktryny i orzecznictwa dotyczącego czynu określonego w art. 
585 § 1 k.s.h. Spory w doktrynie budzi kwestia charakteru przestępstwa 
działania na szkodę spółki. Według jednego stanowiska przestępstwo to 
ma charakter formalny, co oznacza, że wystąpienie szkody nie należy do 
jego znamion. Według tej koncepcji przestępstwo działania na szkodę 
spółki polega w istocie na naruszeniu przez sprawcę lub niedopełnieniu 
obowiązków związanych immanentnie z pełnioną przez niego funkcją. 
Znamieniem tego przestępstwa jest zatem przekroczenie uprawnień lub 
niedopełnienie obowiązków (J. Duży Przekroczenie uprawnień lub nie-
dopełnienie obowiązków jako znamię przestępstwa działania na szkodę 
spółki PiP 2007/12/75, tenże Szkoda jako znamię przestępstwa z art. 
585 kodeksu spółek handlowych Prok. i Prawo 2001/4/78). Według od-
miennego, dominującego poglądu przestępstwo to ma w istocie rzeczy 
charakter materialny, przez co należy rozumieć, że dla jego zaistnienia 
niezbędne jest bądź faktyczne spowodowanie szkody, bądź też sprowa-
dzenie stanu konkretnego i realnego zagrożenia powstaniem szkody. Za 
niewystarczające natomiast należy uznać zagrożenie o charakterze ogól-
nym i abstrakcyjnym (tak w szczególności M. Barczak Działanie na 
szkodę spółki – zagadnienia wybrane Prawo Spółek 2008/7-8/50 oraz J. 
Giezek Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle 
aktualnych wymagań teorii i praktyki Palestra 2002/9-10/7, P. Kardas 
Działanie na szkodę spółki – konkretne czy abstrakcyjne narażenie na 
niebezpieczeństwo PiP 2006/6/58) Warunkiem odpowiedzialności karnej 
za działanie na szkodę SE jest również wina konkretnej osoby fizycznej. 
Chodzi zatem o ustalenie, czy sprawca obejmował swoją świadomością 
i wolą dwa elementy czynu zabronionego: 1) czy swoim zachowaniem 
przekroczył przysługujące mu uprawnienia lub nie dopełnił ciążących 
na nim obowiązków oraz 2) że w ten sposób działał na szkodę spół-
ki, powodując przez to zagrożenie dla jej interesów. Istotne znaczenie 
odgrywać będzie zatem w tym zakresie stosunek psychiczny sprawcy 
do możliwości powstania szkody dla spółki, a nie do poszczególnych 
czynności, które podejmuje, by osiągnąć takie a nie inne cele (J. Duży 
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Wina sprawcy przestępstwa działania na szkodę spółek kapitałowych 
Prok. i Prawo 2001/12/135). Penalizacji podlegają zachowania osób 
biorących udział w tworzeniu SE (a zatem np. wspólników, pełnomoc-
ników, biegłych, adwokatów i notariuszy) jak i osób tymi spółkami za-
rządzających. Odpowiedzialność karną tych osób rodzić będzie również 
działanie w charakterze członka organu kolegialnego (na ten temat O. 
Górniok Z problematyki odpowiedzialności karnej członków rady nad-
zorczej spółki akcyjnej PUG 2001/6/2).                  

 Art.  131.  Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady ad-
ministrującej lub dyrektorem wykonawczym albo likwidatorem SE, 
dopuszcza do nabycia przez SE akcji własnych albo do brania ich 
w zastaw,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-

nia wolności do 6 miesięcy.

Z uwagi na analogiczne brzmienie przesłanek istotę przestępstwa okre-
ślonego w art. 131 ustawy można wyjaśnić odwołując się do dorobku 
doktryny dotyczącego czynu zabronionego określonego w art. 588 k.s.h. 
Zakaz nabywania przez spółkę wyemitowanych przez nią akcji (akcji 
własnych) został sformułowany w art. 362 § 1 k.s.h. Zakaz ten nie do-
tyczy przypadków określonych w art. 362 § 1 zd. drugie k.s.h. Zgodnie 
z art. 362 § 3 k.s.h. zakaz ten dotyczy również ustanowienia zastawu 
na akcjach własnych spółki. Przestępstwo określone w art. 131 ustawy 
o spółce europejskiej nie obejmuje natomiast swoim zakresem złama-
nia zakazu nabywania akcji własnych spółki dominującej przez spółkę 
lub spółdzielnię zależną sformułowanego w art. 362 § 4 k.s.h. i zakazu 
obejmowania akcji własnych sformułowanego w art. 366 § 1 k.s.h. (R. 
Pabis O potrzebie nowelizacji kodeksu spółek handlowych Prawo Spół-
ek 2003/5/21). Przestępstwo może zostać popełnione zarówno przez 
działanie (podjęcie czynności zmierzających do nabycia przez spółkę 
własnych akcji), jak i przez zaniechanie (nieprzeciwdziałanie takim 
czynnościom podejmowanym przez inne osoby - por. M. Uliasz Przepi-
sy karne w KSH Monitor Prawniczy 2002/4/153). Penalizacji podlegają 
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zachowania osób zarządzających SE (członkowie zarządu. rady admini-
strującej, dyrektorzy wykonawczy) oraz jej likwidatorów.    

 Art.  132.  Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady admi-
nistrującej lub dyrektorem wykonawczym SE, dopuszcza do wyda-
nia dokumentów uprawniających do wykonywania praw z akcji:
1) niedostatecznie opłaconych,
2) przed zarejestrowaniem SE,
3) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego - przed za-
rejestrowaniem podwyższenia,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-

nia wolności do roku.

Z uwagi na analogiczne brzmienie przesłanek istotę przestępstwa okre-
ślonego w art. 132 ustawy o SE można wyjaśnić odwołując się do do-
robku doktryny  dotyczącego czynu zabronionego określonego w art. 
592 k.s.h. Zakaz wydawania dokumentów akcji na okaziciela oraz akcji 
imiennych przed pełną wpłatą został sformułowany w art. 335 § 1 i 2 
k.s.h. Art. 335 § 4 k.s.h. przewiduje natomiast nieważność dokumentów 
akcji lub świadectw tymczasowych, wydanych przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 328 § 5 k.s.h. ak-
cjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie 
miesiąca od dnia rejestracji spółki, a zarząd zobowiązany jest wydać do-
kumenty akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez 
akcjonariusza. Odpowiedzialności za przestępstwo określone w art. 132 
ustawy o SE podlegają wyłącznie członkowie zarządu, członkowie rady 
administrującej lub dyrektorzy wykonawczy SE. Przestępstwa tego nie 
mogą zatem popełnić założyciele SE w organizacji, którzy nie ustano-
wili jeszcze zarządu, akcjonariusze, członkowie rady nadzorczej, pro-
kurenci, pełnomocnicy czy likwidatorzy (tak J. Raglewski Komentarz 
do art. 591 k.s.h., LEX 2008 r., odmiennie w odniesieniu do likwida-
torów – A.Kidyba Komentarz do art.592 kodeksu spółek handlowych 
(Dz.U.00.94.1037), [w:] A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz. Tom II. Komentarz do art. 301-633 k.s.h., LEX, 2007, wyd. 
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V.). Dopuszczenie do wydania dokumentów akcji stanowiących przed-
miot czynu zabronionego, określonego w  art. 132 ustawy o SE, nastąpić 
może zarówno w formie działania (sprawca wydaje je sam lub zleca 
ich wydanie), jak i zaniechania (sprawca nie przeszkadza w wydaniu 
dokumentów akcji przez inne osoby – por. J. Raglewski j.w.). Przestęp-
stwo określone w art. 132 ustawy o SE może być popełnione wyłącznie 
umyślnie.

 Art.  133.  1.  Kto, będąc członkiem właściwego organu SE, 
spółki uczestniczącej, spółki zależnej albo kierownictwa zakładu, 
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależ-
nie od miejsca statutowej siedziby SE:
1) uniemożliwia lub utrudnia utworzenie specjalnego zespołu ne-
gocjacyjnego lub organu przedstawicielskiego, a w szczególności 
nie powiadamia uprawnionych organizacji związkowych o terminie 
i sposobie przeprowadzenia wyborów członków specjalnego zespołu 
negocjacyjnego,
2) uniemożliwia lub utrudnia działanie specjalnego zespołu nego-
cjacyjnego lub organu przedstawicielskiego,
3) dyskryminuje członka specjalnego zespołu negocjacyjne-
go, członka organu przedstawicielskiego lub przedstawicie-
la pracowników w związku z pełnioną przez niego funkcją, 
 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1 toczy się 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, 
z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 128, 
poz. 1351). W tych sprawach oskarżycielem publicznym jest inspek-
tor pracy.

1. Art.  133 ust. 1 ustawy o SE określa wykroczenia przeciwko prze-
pisom o zaangażowaniu pracowników w spółce europejskiej. Wykro-
czenia te mogą polegać na: 1) uniemożliwianiu lub utrudnianiu utwo-
rzenia lub działania SZN lub organu przedstawicielskiego albo 2) na 
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dyskryminowaniu członka SZN, członka organu przedstawicielskiego 
lub przedstawiciela pracowników w związku z pełnioną przez nie-
go funkcją. Wykroczenie uniemożliwiania lub utrudniania utworzenia 
SZN lub organu przedstawicielskiego może polegać m.in. na naruszeniu 
przewidzianego w art. 66 ust. 1 ustawy o SE obowiązku powiadomie-
nia uprawnionych organizacji związkowych o terminie i sposobie prze-
prowadzenia wyborów członków SZN. Dyskryminacja członka SZN, 
członka organu przedstawicielskiego lub przedstawiciela pracowników 
może polegać na różnicowaniu przez pracodawcę sytuacji pracownika 
z powodu pełnionej funkcji, którego skutkiem jest w szczególności: 
1)  odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy, 2)  nieko-
rzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 
zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu in-
nych świadczeń związanych z pracą, 3)  pominięcie przy typowaniu do 
udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe (art. 183b § 
1 k.p.). Ciężar udowodnienia obiektywnych powodów różnicowania sy-
tuacji pracownika spoczywa na pracodawcy. Oprócz odpowiedzialności 
za wykroczenie przeciwko przepisom ustawy o SE czyn dyskryminacji 
pracownika wywołuje także konsekwencje określone w innych przepi-
sach prawa pracy np. nieobowiązywanie postanowień aktu normatyw-
nego oraz umowy o pracę naruszających zasadę równego traktowania 
(art. 9 § 4 k.p. i art. 18 § 3 k.p.) czy obowiązek zapłaty odszkodowania 
nie niższego od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 183d 

k.p.). Każde z wykroczeń może popełnić członek właściwego organu 
SE, spółki uczestniczącej, spółki zależnej albo kierownictwa zakładu 
znajdujących się na terytorium RP. 

2. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia zostały określone 
w części ogólnej ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń 
(Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 § 1 k.w. od-
powiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn 
społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w cza-
sie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, 
grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Warunkiem odpowiedzialności 
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za wykroczenie jest możliwość przypisania sprawcy czynu zabronione-
go winy w czasie jego popełnienia (art. 1 § 2 k.w.). Przy ocenie stopnia 
społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter 
naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób 
i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę 
obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj 
naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia (art. 47 § 6 k.w.). 
Wykroczenie może być popełnione zarówno umyślnie jak i nie umyśl-
nie (art. 5 k.w.). Do okoliczności wyłączających odpowiedzialność za 
wykroczenie należy: 1) usprawiedliwiona nieświadomość tego, że czyn 
jest zagrożony karą, 2) popełnienie czynu zabronionego przed ukoń-
czeniem lat 17 (art. 8 k.w.), 3) działanie w obronie koniecznej (art. 15 
k.w.), 4) działanie w stanie wyższej konieczności (art. 16 § 1 k.w.), 5) 
niepoczytalność (art. 17 § 1 k.w.). 

3. Wykroczenia przewidziane w art. 133 ustawy o SE są zagrożone 
karą ograniczenia wolności albo grzywny. Kara ograniczenia wolności 
trwa 1 miesiąc. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności uka-
rany: 1)  nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, 
2)  jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd, 3)  ma 
obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania 
kary. Wymierzając karę ograniczenia wolności, organ orzekający może 
zobowiązać ukaranego do: 1)  naprawienia w całości albo w części 
szkody wyrządzonej wykroczeniem, 2)  przeproszenia pokrzywdzonego 
Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych. Wymie-
rzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki 
osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. 

4. Zasady postępowania w sprawach o wykroczenia określa ustawa 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wy-
kroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.). W sprawach tych 
w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy, w którego okręgu popełnio-
no wykroczenie (art. 9 § 1 i art. 11 k.p.w. w zw. z art. 30 k.p.k.). W spra-
wach apelacji oraz zażaleń na postanowienia i zarządzenia zamykające 
drogę do wydania wyroku właściwy jest sąd okręgowy, a w sprawach 
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pozostałych zażaleń - sąd rejonowy w innym równorzędnym składzie 
(art. 14 § 1 k.p.w.). Zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji sądy 
orzekają na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo (art. 13 § 1 i art. 
14 § 4 k.p.w.). Kasacje w tych sprawach rozpatruje Sąd Najwyższy (art. 
15 § 2 k.p.w.). Oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia 
wskazane w art. 133 ust. 1 ustawy o spółce europejskiej jest inspektor 
pracy. W sprawach tych wniosek o ukaranie może wnieść również pro-
kurator, stając się oskarżycielem publicznym (art. 18 § 1 k.p.w.). Może 
on także wstąpić do postępowania wszczętego na podstawie wniosku 
o ukaranie wniesionego przez inspektora pracy. W obu wypadkach 
udział prokuratora wyłącza udział inspektora pracy. Od wyroku sądu 
pierwszej instancji służy stronom apelacja. Apelację wnosi się na piśmie 
w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem (art. 
105 § 1 k.p.w.).  Na podstawie art. 95-102 k.p. inspektor pracy może 
w trybie postępowania mandatowego nałożyć na sprawcę wykroczenia 
grzywnę w wysokości do 1 000 złotych.
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Tytuł VI

Zmiany w przepisach obowiązujących

 Art.  134.  W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.9)) 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 36:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a)  europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,”,
b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a)  spółek europejskich,”;
2) w art. 38:
a) dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europej-
skiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki 
partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementa-
riuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu 
w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, 
powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zazna-
czenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie 
istnieje,”,
b) w pkt 4 uchyla się lit. b,
c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w przypadku europejskiego zgrupowania interesów gospodar-
czych:
a) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub oznaczenie na-
zwy, firmy, formy prawnej, siedziby statutowej oraz numeru i miej-
sca rejestracji członków europejskiego zgrupowania interesów go-
spodarczych,
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b) wzmiankę o klauzulach zwalniających członka europejskiego 
zgrupowania interesów gospodarczych od odpowiedzialności za 
długi i inne zobowiązania powstałe przed jego przystąpieniem do 
zgrupowania,”,
d) w pkt 5 uchyla się lit. b,
e) w pkt 6 uchyla się lit. b,
f) w pkt 7 uchyla się lit. b,
g) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) w przypadku spółki europejskiej:
a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną 
akcji,
b) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie 
tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w za-
mian za nie akcji; nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, oraz 
wzmiankę, czy zarząd albo rada administrująca są upoważnieni do 
emisji warrantów subskrypcyjnych,
d) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona; 
nie dotyczy to spółki europejskiej przenoszącej siedzibę na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,
f) wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału za-
kładowego,
g) jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki 
- oznaczenie tego pisma,
h) jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych 
określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach 
lub majątku spółki niewynikających z akcji - zaznaczenie tych oko-
liczności,
i) w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego 
oznaczenie zgodnie z art. 35, a także wzmiankę, że jest on jedynym 
akcjonariuszem spółki europejskiej,
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j) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wy-
dawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do 
udziału w zysku,”;
3) w art. 39:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) oznaczenie zarządców europejskiego zgrupowania interesów 
gospodarczych i osób fizycznych wyznaczonych jako przedstawicie-
le zarządców będących osobami prawnymi,”,
b) w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 
w brzmieniu:
„6) w przypadku wyboru przez spółkę europejską systemu moni-
stycznego:
a) oznaczenie rady administrującej oraz osób wchodzących w jej 
skład,
b) oznaczenie dyrektorów wykonawczych, niebędących członka-
mi rady administrującej, uprawnionych do reprezentowania spółki 
europejskiej oraz sposobu i zakresu reprezentacji.”;
4) w art. 44 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) dla spółki europejskiej i europejskiego zgrupowania interesów 
gospodarczych - wzmiankę o złożeniu planu przeniesienia siedziby, 
a w przypadku wykreślenia z uwagi na zmianę siedziby - informację 
o państwie, do którego przeniesiono siedzibę, i rejestrze, do którego 
wpisano podmiot.”.

 Art. 135. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, 
poz. 447, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) proponowania nabycia akcji będących przedmiotem wyku-
pu w trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 4 
marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych 
i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551).”;
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2)  w art. 89:
a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
pkt 4 w brzmieniu:
„4) przenoszenia akcji będących przedmiotem wykupu w trybie 
i na warunkach określonych w art. 17 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. 
o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce euro-
pejskiej.”,
b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 4 wtórny obrót papie-
rami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu odbywa 
się bez pośrednictwa domu maklerskiego lub banku prowadzącego 
działalność maklerską.”.

 Art.  136.  W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich 
radach zakładowych (Dz. U. Nr 62, poz. 556 oraz z 2004 r. Nr 96, 
poz. 959) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4.  Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw mających status spółki europejskiej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowa-
niu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, 
poz. 551), chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w przepi-
sach art. 81 ust. 3 tej ustawy.”;
2)  w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w których przed dniem 
22 września 1996 r. zostało zawarte porozumienie zapewniające 
ponadnarodowy sposób informowania pracowników i konsultacji 
z pracownikami przez okres obowiązywania porozumienia, jeżeli 
porozumienie obejmuje wszystkich pracowników przedsiębiorstwa 
lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym zatrudnionych 
w państwach członkowskich. Przed upływem terminu obowiązywa-
nia porozumienia zawartego na czas określony strony mogą prze-
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dłużyć jego obowiązywanie na czas określony lub uznać porozumie-
nie za zawarte na czas nieokreślony.”.

 Art.  137.  W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, 
poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 5 
w ust. 5 po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:
„4b) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, 
organu przedstawicielskiego lub przedstawicielem pracowników 
w spółce europejskiej;”.
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Tytuł VII

Przepis końcowy

 Art.  138. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia.

Art 138



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

251

Bibliografia

Adamus R., Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych, PS 
11/2002.
Adamus R., Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych z sie-
dzibą w Polsce, PUG 9/2005. 
Baran K.W., Ochrona przedstawicieli pracowników w przedsiębior-
stwach i grupach przedsiębiorstwa o zasięgu wspólnotowym PiZS Nr 
9/2002.
Barczak M., Działanie na szkodę spółki – zagadnienia wybrane PS 7-
8/2008
Bilewska K., Tworzenie spółki europejskiej – fuzja trans graniczna, 
PPH 12/2004
Bilewska K., Tworzenie spółki europejskiej – holding, PPH 1/2005.
Bilewska K., Tworzenie spółki europejskiej – przekształcenie, PPH 
2/2005
Bilewska K., Spółka europejska, Warszawa 2006.
Bilewska K., Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów 
spółki europejskiej [w:] Węzłowe problemy prawa handlowego, VI 
Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin-Międzyzdro-
je, 23-25 września 2007 r., Szczecin 2007.
Borowicz J., Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze 
obowiązki przestrzegania tajemnicy – zagadnienia pojęciowe PiZS Nr 
10/1998
Duży J., Szkoda jako znamię przestępstwa z art. 585 kodeksu spółek 
handlowych Prok. i Prawo 4/2001
Duży J.. Wina sprawcy przestępstwa działania na szkodę spółek kapita-
łowych Prok. i Prawo 12/2001
Duży J., Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków jako 
znamię przestępstwa działania na szkodę spółki PiP 12/2007 



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

252

Gawrysiak-Zabłocka A., Pojęcie spółki w prawie europejskim, SP 
4/2003
Giezek J., Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na 
tle aktualnych wymagań teorii i praktyki Palestra 9-10/2002
Glicz M., Europejska spółka akcyjna w stadium organizacji [w:] Węzło-
we problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa 
Handlowego, Szczecin-Międzyzdroje, 23-25 września 2007 r., Szczecin 
2007.
Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębior-
stwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowe-
go, Toruń 2005
Górniok O., Z problematyki odpowiedzialności karnej członków rady 
nadzorczej spółki akcyjnej PUG 6/2001
Hejbudzki M., Struktura i kompetencje organu administrującego spółki 
europejskiej opartej na systemie monistycznym, SP 2004,  z. 4.
Hykawy I., Spółka Europejska (Societas Europea) [w:] Prawo Wspól-
not Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze (red. M.Safjan, I. 
Hykawy), Warszawa 2002.
Kardas P., Działanie na szkodę spółki – konkretne czy abstrakcyjne na-
rażenie na niebezpieczeństwo PiP 6/2006
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II. Komentarz 
do art. 301-633 k.s.h., LEX, 2007, wyd. V
Kuczyński T., Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy, Prz. 
Sąd. 1/1994
Kula M., Europejska spółka akcyjna – czy rzeczywiście europejska? 
Kilka uwag krytycznych na temat rozporządzenia Rady Nr 2157/2001 
o statucie spółki europejskiej, RP 5/2004
Kurcz B., Kurcz M., Spółka Europejska  - Societas Europea, Prawo Unii 
Europejskiej 1/2002
Lewandowski R., Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych. 
Komentarz,  2008.



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

253

Lewandowski R., Statut spółki europejskiej. Komentarz, 2008.
Loranc J., Spółka europejska a przepisy polskie, Rejent 6/2001
Nagle, Feris, Kleinsorge, Die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Eu-
ropäischen Gesellschaft – SE, Kommentar zum SE-Beteiligungsgesetz, 
München 2005
Napierała J., Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006.
Napierała J., Societas Europea, PPH 2002, z. 11.
Niedzielska K., Europejska spółka akcyjna, Warszawa 2005.
Niemyska E., Istota, charakter prawny spółki europejskiej oraz prze-
kształceń z jej udziałem, MP 15/2005
Okolski J., Wajda D., Struktura organów w Spółce Europejskiej (Socie-
tas Europea) – monistyczny i dualistyczny system zarządu [w:] W kręgu 
teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga jubile-
uszowa Profesora Bronisława Ziemianina (red. M. Zieliński), Szczecin 
2005.
Opalski A., Monistyczny i dualistyczny system organizacji spółki akcyj-
nej – ewolucja, problemy, perspektywy (cz. I), PS 11/2005
Oplustil K., Rachwał A., Wprowadzenie europejskiej spółki akcyjnej do 
prawa polskiego, KPP 3/2003
Oplustil K., Europejska spółka akcyjna (Societas Europea) i jej wpływ 
na polskie prawo spółek, Rejent 3-4/2004
Oplustil K, Chudzik M., Podatkowe aspekty tworzenia i funkcjonowa-
nia spółki europejskiej (societas europea – SE), PS 11/2005
Oplustil K., Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów go-
spodarczych. Akty prawne z omówieniem, Wydawnictwo Prawo i Prak-
tyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
Pabis R., O potrzebie nowelizacji kodeksu spółek handlowych, PS 
5/2003
Pawłowski Sz., Stelina J., Zieleniecki M.,  Ustawa o europejskich ra-
dach zakładowych z komentarzem, Gdańsk 2006



Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej

254

Pinior P., Powoływanie członków rady nadzorczej albo rady administru-
jącej spółki europejskiej [w:] Węzłowe problemy prawa handlowego, 
VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin-Międzyz-
droje, 23-25 września 2007 r., Szczecin 2007.
Raglewski J., Komentarz do art. 591 k.s.h., LEX 2008 r.
Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Spółka europejska w polskiej typolo-
gii spółek handlowych (I), PPH 11/2005
Siwik L., Zewnętrzna odpowiedzialność zarządzających spółką euro-
pejską [w:] Węzłowe problemy prawa handlowego, VI Ogólnopolski 
Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin-Międzyzdroje, 23-25 wrze-
śnia 2007 r., Szczecin 2007.
Skibińska E., Europejska Spółka Akcyjna (SE), MP 9/2005
Sokołowski J., Monistyczny system zarządu  w Europejskiej Spółce Ak-
cyjnej – uwagi prawno porównawcze, TPP 2/2002
Sokołowski J., Monistyczny system zarządu w Europejskiej Spółce Ak-
cyjnej – wyzwania dla polskiego ustawodawcy, PS 12/2003.
Stefanicki R., Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych 
– wybrane zagadnienia, MP 18/2005
Szumański A., Europejskie prawo spółek [w:] System prawa gospodar-
czego prywatnego. Prawo spółek (red. S. Włodyka), Kraków 1996.
Szumański A., Spółka Europejska, KPP 2/1997
Uliasz M., Przepisy karne w KSH, MP 4/2002
Wowerka A., Przekształcenie spółki europejskiej [w:] Węzłowe proble-
my prawa handlowego, VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlo-
wego, Szczecin-Międzyzdroje, 23-25 września 2007 r., Szczecin 2007.
J. Wratny, M. Bednarski: Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki 
pracy, Warszawa 2005








