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Rozdział I. Źródła prawa spółek 
Unii Europejskiej – geneza, stan obecny, 

perspektywy

1. Zagadnienia ogólne

Prawo spółek Unii Europejskiej (europejskie prawo spółek) w uję-
ciu przedmiotowym to zespół norm pierwotnego i wtórnego prawa unij-
nego służących funkcjonowaniu rynku wewnętrznego przez: 
1) zagwarantowanie spółkom możliwości korzystania ze swobody 

przedsiębiorczości w rozumieniu art. 49 TFUE (d. art. 43 TWE); 
2) integrację (harmonizację sensu largo1) krajowego prawa spółek 

w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego (art. 26 
ust. 1 TFUE). W komunikacie z 12.12.2012 r. Komisja Europejska 
podkreśla, że „europejskie prawo spółek jest kluczowym elementem 
rynku wewnętrznego [podkr. – J. N.]. Ułatwia ono przedsiębior-
stwom korzystanie ze swobody przedsiębiorczości, a jednocześnie 
zwiększa przejrzystość, podnosi pewność prawa i polepsza kontrolę 
ich działalności”2. 
Integracja (harmonizacja sensu largo) krajowego prawa spółek przez 

normy prawa unijnego dokonywana jest bezpośrednio oraz pośrednio. 
Bezpośrednie metody integracji prawa to unifikacja rozumiana jako 
wprowadzanie jednolitych regulacji oraz zbliżanie (harmonizacja sensu 

1 T. Pajor, Harmonizacja prawa prywatnego z prawem Unii Europejskiej, w: System 
PrPryw, t. 1, 2007, s. 233, Nb 13. 

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany: „Plan działania. 
Europejskie prawo spółek i ład korporacyjny – nowoczesne ramy prawne na rzecz 
bardziej zaangażowanych udziałowców i zrównoważonych przedsiębiorstw”, COM 
(2012) 740, s. 4; w przyp. 17 komunikatu Komisji określony został syntetycznie przed-
miot europejskiego prawa spółek: „Zakres unijnego prawa spółek obejmuje ochro-
nę interesów udziałowców i innych stron, składniki kapitału spółek akcyjnych i jego 
utrzymywanie, obowiązek ujawnień dotyczących oddziałów, połączenia i podziały 
spółek, minimalne przepisy dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, prawa udziałowców, jak również formy prawne, takie jak spółka euro-
pejska (SE), europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) i spółdzielnia 
europejska (SCE)”.
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stricto) krajowego prawa spółek. Unifikacja krajowego prawa spółek do-
konuje się przez rozporządzenia, natomiast zbliżanie głównie przez dy-
rektywy i zalecenia adresowane do państw UE3. 

Integracja (harmonizacja sensu largo) krajowego prawa spółek od-
bywa się nie tylko w drodze ujednolicania bądź zbliżania instytucji prawa 
materialnego, lecz także przez ich „koordynowanie” przy pomocy norm 
wskazujących określone prawo krajowe jako właściwe dla rozstrzygnię-
cia określonego problemu4 bądź norm nakazujących uznawanie zagra-
nicznej regulacji prawnej za równoważną5. Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej nie zawiera natomiast odpowiednika d. art. 293 TWE, 
upoważniającego państwa członkowskie do zawierania umów (tzw. kon-
wencji pomocniczych). 

Metody integracji prawa krajowego zostały w TFUE nazwane w różny 
sposób6. I tak w art. 114 ust. 1 i art. 115 TFUE (d. art. 95 ust. 1 i art. 94 
TWE), mowa jest o „zbliżaniu” ustawodawstwa krajowego (approxima-
tion; Angleichung); również rozdział 3 tytułu VII TFUE został zatytuło-
wany „Zbliżanie ustawodawstw”. Z kolei w art. 114 ust. 4, 5, 7, 8 i 10 
TFUE (d. art. 95 ust. 4, 5, 7, 8 i 10 TWE) użyto sformułowania „środki 
harmonizacji” (harmonisation measures; Harmonisierungsmaβnahme). 
Natomiast w art. 50 ust. 2 lit. g, w art. 52 ust. 2 oraz w art. 53 ust. 2 

3 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, 
Warszawa 2000, s. 593–594, Nb 1436–1439. Na zacieranie się różnic pomiędzy rolą 
dyrektyw i rozporządzeń europejskiego prawa spółek zwraca uwagę A. Szumański, 
Ujednolicanie czy harmonizacja europejskiego prawa spółek, w: W kierunku euro-
peizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu 
Rajskiemu (pod red. A. Brzozowskiego, W. Kocota, K. Michałowskiej), Warszawa 
2007, s. 327–345.

4 Np. rozgraniczenie zakresów wchodzących w grę statutów personalnych przy 
transgranicznym łączeniu się spółek (art. 4 ust. 1 lit. b, art. 11 ust. 1 dyrektywy 
2005/56/WE). A. Opalski, Europejskie prawo spółek spółek – zasady prawa europej-
skiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, Warszawa 2010, s. 444–445; por. także 
rozgraniczenie statutu papierów wartościowych od statutu prawa spółek (art. 4 ust. 2 
trzynastej dyrektywy). M. Mataczyński, Rozgraniczenie statutu prawa papierów war-
tościowych od statutu prawa spółek handlowych w europejskiej regulacji ofert prze-
jęcia spółki publicznej, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2008, t. 3, 
s. 85 i n.

5 Np. rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdyk-
cji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych 
i handlowych. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, s. 602–603, Nb 1459–1460; 
J. Napierała, Dyrektywa jako instrument integracji prawa spółek, w: Europejskie 
prawo spółek, t. I, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej (pod red. M. Cejmera, 
J. Napierały, T. Sójki), Kraków 2004, s. 74 i n.; T. Pajor, Harmonizacja prawa prywat-
nego, s. 237, Nb 21. 

6 J. Frąckowiak, Źródła i formy harmonizacji prawa spółek w Europejskiej 
Wspólnocie Gospodarczej, w: Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne 
(pod red. J. Kolasy), cz. 1, AUWr 1998, Nr 1653, s. 189.
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TFUE (d. art. 44 ust. 2 lit. g, art. 46 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 TWE) mowa 
jest o wykonywaniu przez Radę, we współdziałaniu z innymi organami 
Unii, swych funkcji przez koordynację prawa krajowego (by coordina-
ting; Koordinierung). 

Zgodnie z powszechnie przyjmowanym poglądem, wyżej wymie-
nione sformułowania należy traktować jako synonimy7. Doktryna nie 
jest jednak jednolita w kwestii zakresów tych pojęć: czy harmoniza-
cję rozumianą jako „specjalny tryb scalania lub powiązania systemów 
prawnych państw członkowskich”8 należy przeciwstawiać ujednolice-
niu, czy też „ujednolicanie” traktować jako „najbardziej intensywny ro-
dzaj harmonizacji”9. Nie budzi bowiem wątpliwości, że środkiem „zbli-
żania” w rozumieniu art. 114 ust. 1 TFUE (d. art. 95 ust. 1 TWE) jest 
zarówno dyrektywa10, jak również inne akty11; na podstawie art. 95 
ust. 1 TWE (obecnie art. 114 ust. 1 TFUE) zostało wydane np. rozpo-
rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1606/2002 z 19.7.2002 r. 
w sprawie zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. 
W myśl postanowień TFUE, „zbliżanie” prawa krajowego może zatem 
być dokonane przy pomocy instrumentu służącego ujednoliceniu prawa 
spółek. 

Wydaje się, że z praktycznych względów odrębnym kategorialnie zja-
wiskom powinno przypisywać się różne nazwy, nawet jeżeli prawodawca 
unijny określonego problemu definicyjnego wyraźnie nie rozstrzyga. 
Zbliżanie (harmonizację sensu stricto) jako metodę integracji prawa kra-
jowego należy więc odróżniać od unifikacji rozumianej „jako integrację 
przez wprowadzanie jednolitych reguł wspólnotowych”12. 

Do stosowania środków integracji (harmonizacji) prawa krajowego 
wymienionych w art. 288 TFUE (d. art. 294 TWE) instytucje Unii mu-
szą być w Traktatach umocowane. Aspekt wewnętrzny zasady szczegól-
nego umocowania został wyrażony w art. 13 ust. 2 zd. 1 TUE (d. art. 7 

7 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, s. 594, Nb 1439; A. Wróbel, Źródła pra-
wa Unii Europejskiej, w: Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy (pod red. 
A. Wróbla), t. I, Warszawa 2010, s. 109.

8 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, s. 594, Nb 1439. „Działania zmierzające 
do uzgodnienia praw państw członkowskich UE” – tak T. Pajor, Harmonizacja prawa 
prywatnego, s. 233, Nb 13.

9 G. Ch. Schwarz, Europäisches Gesellschaftsrecht. Ein Handbuch für Wissenschaft 
und Praxis, Baden-Baden 2000, s. 131, Nb 203. 

10 Dyrektywy dotyczące spółek publicznych, np. dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/6/WE z 28.1.2003 r. w sprawie wykorzystania poufnych 
informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku).

11 G. Ch. Schwarz, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 131, Nb 203; W. Czapliński, 
Podstawowe elementy prawa wspólnotowego, w: Integracja europejska. Wybrane 
problemy (pod red. D. Milczarka, A. Z. Nowaka), Warszawa 2003, s. 127.

12 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, s. 592, Nb 1435.
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ust. 1 zd. 2 TWE), zgodnie z którym „każda instytucja działa w granicach 
uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, 
na warunkach i w celach w nich określonych”. Z przepisu tego wynikają 
dwie normy: po pierwsze, instytucje Unii mogą działać tylko w granicach 
przyznanego Traktatami umocowania; po drugie, delegowanie umocowa-
nia jest dopuszczalne tylko na mocy Traktatów13. Natomiast zewnętrzny 
aspekt zasady szczególnego umocowania (relacja między umocowaniem 
Unii a umocowaniem państw członkowskich) został wyrażony w art. 5 
ust. 2 zd. 1 TUE (d. art. 5 ust. 1 TWE). Zgodnie z tym przepisem „Unia 
działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa 
Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów”. 
Umocowanie do wydawania rozporządzeń i dyrektyw europejskiego 
prawa spółek14 zostało przyznane instytucjom Unii na mocy następują-
cych przepisów TFUE: 
1) art. 114 TFUE (d. art. 95 TWE); na podstawie dotychczasowego 

art. 95 TWE zostało wydane rozporządzenie w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości15 oraz dyrektywy re-
gulujące rynek kapitałowy, na którym funkcjonują spółki publiczne16; 
została zgłoszona propozycja wydania rozporządzenia regulującego 
kolizyjne prawo spółek na podstawie art. 95 TWE bądź art. 65 lit. c 
TWE17 (obecnie art. 81 ust. 2 lit. f TFUE) oraz rozporządzenia Par-

13 A. Wróbel, Podstawowe zasady prawa Wspólnot Europejskich, w: Wprowadzenie 
do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) (pod red. A. Wróbla), Kraków 
2002, s. 83.

14 J. Frąckowiak, Źródła i formy harmonizacji, s. 189. 
15 Rozporządzenie Nr 1606/2002.
16 Np. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/6/WE z 28.1.2003 r. 

w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na 
rynku); dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/71/WE z 4.11.2003 r. w spra-
wie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszcze-
niem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (wyda-
na na podstawie art. 44 i 95 TWE), zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/11/WE z 11.3.2008 r. (Dz.Urz. UE L 76 z 19.3.2008 r., s. 37); dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/WE z 15.12.2004 r. w sprawie harmoni-
zacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery 
wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dy-
rektywę 2001/34/WE (na podstawie art. 44 i 95 TWE). Więcej na temat tych dyrektyw 
T. Sójka, Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za 
ich naruszenie, Warszawa 2008; K. Haładyj, Odpowiedzialność odszkodowawcza emi-
tentów za naruszenie obowiązków informacyjnych, Warszawa 2008; M. Mataczyński, 
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych, Warszawa 2011.

17 F. Bauer, Vorschlag der Spezialkommission für die Neugestaltung des Inter-
na tionalen Gesellschaftsrechts auf europäischer/deutscher Ebene, w: Vorschläge 
und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesell-
schaftsrechts (pod red. H. J. Sonnenbergera), Tübingen 2007, s. 6.
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lamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów 
dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek 
interesu publicznego18; 

2) art. 50 ust. 2 lit. g TFUE (d. art. 44 ust. 2 lit. g TWE), stanowią-
cego podstawę szczególną przy harmonizacji („koordynacji”) prawa 
spółek; na podstawie dotychczasowego art. 44 ust. 2 lit. g TWE zo-
stały wydane wszystkie dyrektywy dotyczące prawa spółek, w tym 
regulujące problematykę sprawozdań finansowych spółek oraz bada-
nia tych sprawozdań; na podstawie art. 50 ust. 2 lit. g TFUE została 
wydana także ósma dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 17.5.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finan-
sowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG 
oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG19;

3) art. 352 TFUE (d. art. 308 TWE), znajdującego zastosowanie wyjąt-
kowo; na tej podstawie zostały wydane: rozporządzenie Nr 2137/85 
(na podstawie obowiązującego w tym czasie odpowiednika – art. 235 
TWE) oraz rozporządzenia Nr 2157/2001 i Nr 1435/2003, a także 
– stanowiące uzupełnienie tych dwóch ostatnich rozporządzeń – 
dyrektywy uzupełniające statuty spółki i spółdzielni europejskiej 
w odniesieniu do zaangażowania pracowników SE i SCE; na tej pod-
stawie miało także zostać wydane także rozporządzenie o europej-
skiej spółce prywatnej20.
Zakresy zastosowania norm wynikających z wymienionych wy-

żej przepisów nie są rozłączne. W praktyce może więc powstać wątpli-
wość, która podstawa prawna w konkretnej sytuacji jest właściwa. Jest to 
widoczne w szczególności wówczas, jeżeli dyrektywa (rozporządzenie) 
obok problemów stricte korporacyjnych reguluje także zagadnienia z in-
nych dziedzin prawa, jak np. prawa podatkowego czy prawa pracy. W od-
niesieniu do tych dziedzin TFUE przewiduje bowiem inaczej skonstru-
owane podstawy niż te, które dotyczą prawa spółek (np. art. 153 TFUE, 
d. art. 137 ust. 3 TWE – w sprawach współudziału pracowników w zarzą-
dzaniu). Problem okazał się praktycznie doniosły, ponieważ art. 308 TWE 
(obecnie art. 352 TFUE) mógł stanowić podstawę wydania rozporządze-
nia bądź dyrektywy w ostateczności, a więc tylko wówczas, gdy w Trak-
tacie brak jest innej podstawy prawnej. Przedmiotem kontrowersji było 
m.in. wydanie na podstawie art. 308 TWE rozporządzenia Nr 2157/2001 

18 KOM (2011) 779.
19 Zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/30/WE z 11.3.2008 r. 

(Dz.Urz. UE L 81 z 20.3.2008 r., s. 53).
20 KOM (2008) 396.
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w sprawie statutu spółki europejskiej oraz rozporządzenia Nr 1435/2003 
w sprawie statutu spółdzielni europejskiej. 

Przedstawiając projekty rozporządzenia w sprawie statutu spółki eu-
ropejskiej z 1989 r. i 1990 r. – pomimo że wcześniejsze projekty oparte 
były na ogólnym przepisie art. 235 (późniejszego art. 308) TWE – Ko-
misja zarekomendowała jako podstawę art. 100a (późniejszego art. 95) 
oraz art. 54 (późniejszego art. 44) TWE. Oba te przepisy przewidywały 
postępowanie w sprawie wspólnej decyzji i powzięcie uchwały przez 
Radę WE kwalifikowaną większością głosów. Rada WE jednak wybrała 
inną drogę. Uznała mianowicie, że właściwą podstawą jest art. 308 TWE 
(obecnie art. 352 TFUE). Wybrana podstawa wymagała wprawdzie jed-
nomyślności, ale nie wymagała podejmowania decyzji wspólnie z Par-
lamentem Europejskim w trybie art. 251 TWE (obecnie art. 294 TFUE). 
Parlament Europejski nie zgadzał się z taką procedurą i ogłosił, że wy-
stąpi ze skargą w trybie art. 230 TWE (obecnie art. 263 TFUE). W kon-
sekwencji zaskarżony akt mógłby zostać przez Trybunał Sprawiedliwości 
ogłoszony jako nieważny i niebyły (art. 231 ust. 1 TWE, obecnie art. 264 
TFUE). Jednak – jeszcze przed upływem terminu do wniesienia skargi – 
w dniu 1.2.2002 r. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zadecydo-
wał o rezygnacji z jej wniesienia.

Z taką skargą Parlament Europejki wystąpił natomiast 15.10.2003 r., 
wnosząc o unieważnienie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1435/2003 
z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej, ponieważ zo-
stało wydane na podstawie art. 308 TWE, a nie na podstawie art. 95 TWE. 
Teza Parlamentu Europejskiego została zakwestionowana we wnioskach 
Rzecznika Generalnego Ch. Stix-Hackl, zdaniem której: po pierwsze, roz-
porządzenie Nr 1435/2003 nie zostało wydane w celu ujednolicenia krajo-
wego prawa spółdzielczego, lecz w celu stworzenia podstaw do utworze-
nia nowej ponadgranicznej korporacji, jaką jest spółdzielnia europejska; 
po drugie, europejskiego charakteru SCE nie podważa ani okoliczność, że 
można ją powołać również ex nihilio (a więc podobnie jak spółdzielnię 
krajową), ani fakt, że w wielu sprawach jej status prawny wyznaczają kra-
jowe przepisy o spółce akcyjnej oraz krajowe prawo spółdzielcze21. Sta-
nowisko to podzielił ETS w wyroku z 2.5.2006 r.22

Umocowanie do korzystania przez organy Unii ze środków integracji 
krajowego prawa spółek jest ograniczone przez zasadę pomocniczości. 

21 Opinia Rzecznika Generalnego Ch. Stix-Hackl z 12.7.2005 r. w sprawie 
C-436/03, Parlament Europejski v. Radzie WE, Zb.Orz. 2006, s. I-3735, tezy 82–97.

22 Wyr. ETS z 2.5.2006 r., C-436/03, Parlament Europejski v. Radzie WE, 
Zb.Orz. 2006, s. I-3733. Powszechnie używany również obecnie skrót Trybunału 
Sprawiedliwości. Obecnie „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje 
Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane” (art. 19 ust. 1 zd. 1 TUE).
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Zgodnie z tą zasadą, w sprawach, które nie podlegają jej wyłącznej kom-
petencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim za-
kresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte 
przez państwa członkowskie, a zatem, z uwagi na skalę lub skutki propo-
nowanych działań, możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii 
(art. 5 ust. 3 TUE, d. art. 5 akapit 2 TWE). 

Zasada pomocniczości ogranicza swobodę organów Unii do korzy-
stania z umocowania do „podejmowania działań”, w tym także do wyda-
wania rozporządzeń i dyrektyw. Organy Unii mogą bowiem skorzystać 
z przysługującej im kompetencji tylko wówczas, gdy wydanie rozporzą-
dzenia bądź dyrektywy jest celowe oraz skuteczne23. 

Uwzględnianie zasady pomocniczości zostało jednak ograniczone 
tylko do tych działań, których podejmowanie nie należy do wyłącznej 
kompetencji organów Unii. Do wyłącznej kompetencji Unii należy 
oczywiście regulacja korporacji ponadgranicznych (EZIG, SE, SCE). 
 Natomiast instytucje prawne regulowane w dyrektywach mogłyby być 
zbliżane także z inicjatywy samych państw członkowskich (harmoniza-
cja oddolna). 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że konieczność wykaza-
nia „skuteczności” podejmowanych działań istnieje niezależnie od tego, 
czy przyjmiemy, że zbliżanie prawa spółek należy do wyłącznej kompe-
tencji organów Unii, czy też nie. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że zbliżanie 
prawa spółek leży wyłącznie w gestii organów Unii, to i tak kryterium ce-
lowości i skuteczności będzie uwzględniane przy podejmowaniu decyzji 
o wydawaniu dyrektywy24. 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, zakres i forma działania Unii 
nie powinny wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów 
Traktatów (art. 5 ust. 4 TUE). W przeciwieństwie do zasady pomocni-
czości, zasada proporcjonalności ma szerszy wymiar i znajduje zastoso-
wanie także do sfery wyłącznej kompetencji Unii25.

23 E. Popławska, Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, 
Warszawa 2000, s. 50.

24 M. Habersack, D. A. Verse, Europäisches Gesellschaftsrecht. Einführung für 
Studium und Praxis, München 2011, s. 45, Nb 45; G. Ch. Schwarz, Europäisches 
Gesellschaftsrecht, s. 18, Nb 23. 

25 E. Popławska, Zasada subsydiarności, s. 51. Por. także J. Maliszewska-Nie-
nartowicz, Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich, Toruń 2007.
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2. Pierwotne prawo spółek Unii Europejskiej 
(art. 49–55 TFUE)

Unia Europejska podejmuje środki dla zapewnienia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego (art. 5 ust. 3 zd. 1 TUE; art. 26 ust. 1 TFUE), w któ-
rym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz 
osób (art. 26 ust. 2 TFUE). Gospodarczym celem swobody przepływu 
osób jest umożliwienie podmiotom korzystającym z tej swobody dokona-
nia wyboru optymalnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przepisy TFUE regulują dwie sfery swobody przepływu osób (free move-
ment of person; Personenverkehrsfreiheit), wyróżnione z uwagi na cechę 
samodzielności podmiotów korzystających z tej swobody: 
1) swobodę przepływu pracowników (freedom of movement for wor-

kers; Freizügigkeit der Arbeitnehmer), która dotyczy osób zatrudnio-
nych, wykonujących działalność gospodarczą niesamodzielnie pod 
kierownictwem pracodawcy (art. 45–48 TFUE);

2) swobodę przedsiębiorczości (freedom of establishment; Niederlas-
sungsfreiheit), z której mogą korzystać także spółki w rozumieniu 
art. 54 TFUE (art. 49–55 TFUE)26.
Swoboda przedsiębiorczości jest jedną ze swobód, na podstawie 

których spółki mogą prowadzić działalność gospodarczą w innym pań-
stwie członkowskim. Spółki zagraniczne mogą dokonywać ekspansji go-
spodarczej do innego państwa członkowskiego z różnym stopniem in-
tensywności, a granica pomiędzy sporadyczną a trwałą obecnością na 
innym rynku jest płynna. 

Po pierwsze – spółki mogą prowadzić działalność gospodarczą bez 
tworzenia odrębnej struktury organizacyjnej27, korzystając z innych niż 

26 A. Gawrysiak-Zabłocka, Swoboda przedsiębiorczości na tle innych swobód trak-
tatowych, w: Europejskie prawo spółek, t. IV, Spółki zagraniczne w Polsce (pod red. 
M. Cejmera, J. Napierały, T. Sójki), Warszawa 2008, s. 25–68; Ł. P. Supera, Swoboda 
przedsiębiorczości osób prawnych we Wspólnocie Europejskiej, KPP 2008, Nr 2, 
s. 417–465. Por. także monografie na temat swobody przedsiębiorczości: M. Szydło, 
Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, Warszawa 2007; E. Skibińska, 
Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne (art. 43–48 TWE), Warszawa 
2008; A. Gawrysiak-Zabłocka, Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek, w: System 
Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik (pod red. J. Barcza), t. XVI, Warszawa 2010; 
A. Opalski, Europejskie prawo spółek, s. 85–174. Rozdział 2 tytułu IV (art. 49–55 
TFUE) tworzy razem z rozdziałem o swobodzie przepływu pracowników (art. 45–48 
TFUE) kluczowy obszar regulacji dla swobody przepływu osób w UE (art. 3 ust. 2 
TUE). H. Altmeppen, A. Ego, w: Münchener Kommentar zum Aktiengezetz, Band 7. 
Europäisches Aktienrecht; SE-VO; SEBG; Europäische Niederlassungsfreiheit (pod 
red. W. Goette, M. Habersacka, S. Kalss), München 2012, s. 804, Nb 1.

27 Np. korzystając z pełnomocnika handlowego – M. Szydło, Swoboda działalności 
gospodarczej, Warszawa 2005, s. 164–165. 
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swoboda przedsiębiorczości swobód, w tym ze swobody świadczenia 
usług. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości (ETS28), wymaganie, aby 
spółka utworzyła trwałą jednostkę organizacyjną w państwie, w którym 
zamierza świadczyć usługi, stanowiłoby zanegowanie swobody świad-
czenia usług29. 

Po drugie – spółki zagraniczne mają możliwość wyboru między 
utworzeniem oddziału a przeniesieniem siedziby. Granica między tymi 
postaciami korzystania ze swobody przedsiębiorczości zamazuje się 
wówczas, gdy spółka zakładana jest tylko po to, by prowadzić całą dzia-
łalność gospodarczą w innym państwie członkowskim (spółka pozorna). 

Po trzecie – spółka korzystająca ze swobody przedsiębiorczości może 
w innym państwie członkowskim utworzyć spółkę-córkę bądź utworzyć 
jednostkę niemającą samodzielności prawnej (swoboda wyboru formy 
prawnej30). 

Po czwarte – spółka zagraniczna ma możliwość wyboru pomiędzy 
różnymi postaciami niesamodzielnych jednostek organizacyjnych. Zgod-
nie z art. 49 zd. 2 w zw. z art. 54 TFUE zakaz ograniczania swobody 
przedsiębiorczości znajduje zastosowanie także przy „tworzeniu agencji, 
oddziałów lub filii”. Należy przy tym zwrócić uwagę, że TSUE z jednej 
strony, liberalnie podchodzi do stopnia wyodrębnienia orga nizacyjnego 
koniecznego przy stosowaniu przepisów o swobodzie przedsiębiorczo-
ści31, z drugiej strony natomiast nie wyklucza powoływania pewnych 
struktur organizacyjnych przez przedsiębiorców korzystających ze swo-
body świadczenia usług32. 

28 Obecnie „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Spra-
wiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane” (art. 19 ust. 1 zd. 1 TUE). 

29 Teza 52 wyr. ETS z 4.12.1986 r., 205/84, Komisja Wspólnot Europejskich 
v. Republice Federalnej Niemiec, Zb.Orz. 1986, s. 3755. M. Zdyb, Oddziały i przed-
stawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce – zagadnienia prawne i podatkowe, 
Warszawa 2007, s. 31–32.

30 Państwo członkowskie nie może traktować spółki zagranicznej prowadzącej 
swą działalność gospodarczą (ubezpieczeniową) przez oddział (filię, agencję) go-
rzej od spółki posiadającej siedzibę statutową na jego terytorium. Teza 22 wyr. ETS 
z 28.1.1986 r., 270/83, Komisja Wspólnot Europejskich v. Republice Francuskiej, 
Zb.Orz. 1986, s. 273; M. Szydło, Krajowe prawo spółek, s. 256–257.

31 J. Maliszewska-Nienartowicz, Zakładanie agencji, oddziałów i filii spółek na 
terenie UE w świetle wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, Pr. Sp. 2006, 
Nr 1, s. 49.

32 „W celu wykonywania usługi świadczący usługę może posiadać również swoje 
biuro – dopóki służy świadczeniu konkretnej usługi. Nie można tego traktować jako 
założenia przedsiębiorstwa w danym kraju, co wiązałoby się m.in. z obowiązkami re-
jestracyjnymi” – teza 28 wyr. ETS z 11.12.2003 r., C-215/01, Bruno Schnitzer, Zb.Orz. 
2003, s. I-14847. 
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Ze swobody przedsiębiorczości spółki mogą korzystać bezpośrednio 
na mocy TFUE. Treść swobody przedsiębiorczości została dookreślona 
m.in. w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości w sprawach: Segers33, 
Daily Mail34, Centros35, Überseering36, Inspire Art37, Sevic Systems38, 
Cartesio39, National Grid Indus40 oraz w sprawie Vale41. 

Przy wyznaczaniu zakresu swobody przysługującej spółkom, TSUE 
przywołuje często wyroki w sprawach dotyczących korzystania ze swo-
body przedsiębiorczości przez prowadzące działalność gospodarczą 
osoby fizyczne42. Sam Traktat nakazuje bowiem „traktować” spółki jako 
osoby fizyczne mające obywatelstwo państwa członkowskiego (art. 54 
akapit 1 in fine TFUE)43. Innymi słowy, przepisy TFUE o korzystaniu ze 
swobody przedsiębiorczości oraz o zakazie jej ograniczania znajdują za-
stosowanie w stosunku do spółek44. Ponieważ – w przeciwieństwie do 

33 Wyr. ETS z 10.7.1986 r., 79/85, D. H. M. Segers v. Bestuur van de Bedrijfs veren-
iging voor Bank-en Varzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroegen, Zb.Orz. 1986, 
s. 2375. 

34 Wyr. ETS z 27.9.1988 r., 81/87, The Queen v. H. M. Treasury and Commissioners 
of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc, Zb.Orz. 1988, s. 5483.

35 Wyr. ETS z 9.3.1999 r., C-212/97, Centros Ltd v. Erhvers-og Selskabsstyrelsen, 
Zb.Orz. 1999, s. I-1459. 

36 Wyr. ETS z 5.11.2002 r., C-208/00, Überseering BV v. Nordic Construction 
Company Baumanagement GmbH (NCC), Zb.Orz. 2002, s. I-9919. 

37 Wyr. ETS z 30.9.2003 r., C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam v. Inspire Art Ltd, Zb.Orz. 2003, s. I-10155.

38 Wyr. ETS z 13.12.2005 r., C-411/03, Sevic Systems AG, Zb.Orz. 2005, s. I-10805.
39 Wyr. ETS z 16.12.2008 r., C-210/06, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, Zb.Orz. 

2008, s. I-9641.
40 Wyr. TSUE z 29.11.2011 r., C-371/10, National Grid Indus BV v. Inspecteur van 

de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, niepubl.
41 Wyr. TSUE z 12.7.2012 r., C-378/10, Vale Építési Kft, niepubl.
42 Np. teza 133 wyr. ETS z 20.9.2003 r., C-167/01, Inspire Art, Zb.Orz. 2003, 

s. I-10155, w której ETS przywołuje tezę 32 wyr. ETS z 31.3.1993 r., C-19/92, Dieter 
Kraus v. Land Baden-Württemberg, Zb.Orz. 1993, s. I-1663 oraz tezę 37 wyr. ETS 
z 30.11.1995 r., C-55/94, Reinhard Gebhard v. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
e Procuratori di Milano, Zb.Orz. 1995, s. I-4165.

43 F. M. Mucciarelli, Company ’Emigration’ and EC Freedom of Establishment: 
Daily Mail Revisited, European Business Organization Law Review 2008, Nr 2, s. 297: 
“Taking Article 48 EC seriously, we should argue that Member States cannot do to 
companies what they are not allowed to do to individuals and that they therefore can-
not liquidate an emigrating company”; G. Rehm, Völker- und europäische Vorgaben 
für die Bestimmung des Gesellschaftsstatuts, w: Ausländische Kapitalgesellschaften 
im deutschen Recht (pod red. H. Eidenmüllera), München 2004, s. 36–37, Nb 63.

44 A. Gawrysiak-Zabłocka, Swoboda przedsiębiorczości, s. 45, przyp. 66. Więcej 
na ten temat S. Stork, Sitzverlegung von Kapitalgesellschaften in der Europäischen 
Union. Zur Reichweite der Niederlassungsfreiheit unter Berücksichtigung der posi-
tiven und negativen Integration, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New 
York–Oxford–Wien 2003, s. 118–122.
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osób fizycznych – spółki są bytem prawnym konkretnego systemu praw-
nego (creation of the law)45, przepisy o swobodzie przedsiębiorczości 
w stosunku do spółek należy stosować odpowiednio (art. 54 TFUE).

Przepisy TWE (obecnie TFUE) o swobodzie przedsiębiorczości po-
woływane są przez TSUE także wówczas, gdy ograniczona zostaje 
inna swoboda, a więc gdy określone przepisy krajowe ograniczają za-
równo swobodę przedsiębiorczości, jak i swobodę przepływu kapitału 
(np. w sprawach tzw. złotych akcji46) bądź swobodę świadczenia usług 
(np. wymóg posiadania przez przedsiębiorcę zagranicznego statusu osoby 
prawnej47).

3. Wtórne prawo spółek Unii Europejskiej

3.1. Ewolucja wtórnego prawa spółek po akcesji Polski 
do UE

3.1.1. Plan działania 2003

Polska stała się członkiem UE 1.5.2004 r. Na mocy art. 2 Aktu do-
tyczącego warunków przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej48 – stanowiącego integralną część Traktatu Akcesyjnego (art. 1 

45 Teza 19 wyr. ETS z 27.9.1988 r., 81/87, Daily Mail, Zb.Orz. 1988, s. 5483, któ-
rą ETS wymienia w tezie 104 wyr. ETS z 16.12.2008 r., C-210/06, Cartesio, Zb.Orz. 
2008, s. I-9641.

46 Np. teza 56 wyr. ETS z 4.6.2002 r., C-367/98, Komisja Wspólnot Europejskich 
v. Republice Portugalskiej, Zb.Orz. 2002, s. I-4731. Więcej na temat złotych akcji 
m.in. S. Sołtysiński, Osobiste uprawnienia udziałowców w spółkach kapitałowych. 
Przyczynek do analizy art. 159 i 354 k.s.h., w: Studia z prawa prywatnego gospodarcze-
go. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Ireneusza Weissa, Kraków 2003, s. 267–284; 
M. Romanowski, Europeizacja złotej akcji i jej wpływ na prawo polskie, w: W kie-
runku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi 
Jerzemu Rajskiemu (pod red. A. Brzozowskiego, W. Kocota, K. Michałowskiej), 
Warszawa 2007, s. 369–491; M. Mataczyński, Swoboda przepływu kapitału a złota ak-
cja Skarbu Państwa, Warszawa 2007; tenże, Złota akcja Skarbu Państwa a swoboda 
przepływu kapitału – glosa do wyr. ETS z 23.10.2007 r. w sprawie C-112/05, Komisja 
Europejska przeciwko Niemcom, EPS 2008, Nr 8, s. 49–53. 

47 Tezy 41 i 42 wyr. ETS z 29.4.2004 r., C-171/02, Komisja Wspólnot Europej-
skich v. Republice Portugalskiej, Zb.Orz. 2004, s. I-5645; tezy 29–31 wyr. ETS 
z 26.1.2006 r., C-514/03, Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwu Hiszpanii, 
Zb.Orz. 2006, s. I-963.

48 Dz.Urz. UE L 236 z 23.9.2003 r., s. 33. Zgodnie z art. 2 Aktu: „Od dnia przystą-
pienia nowe Państwa Członkowskie są związane postanowieniami Traktatów założy-
cielskich i aktów przyjętych przez instytucje Wspólnot i Europejski Bank Centralny 
przed dniem przystąpienia; postanowienia te są stosowane w nowych Państwach 
Członkowskich zgodnie z warunkami określonymi w tych Traktatach i w niniejszym 
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ust. 2 Traktatu49) – Polska została związana postanowieniami dotychcza-
sowego pierwotnego i wtórnego prawa unijnego. 

Z polskiej perspektywy ewolucję zastanego unijnego prawa spółek 
wyznaczają przede wszystkim akty prawa unijnego realizujące założenia 
Planu działania Komisji z 2003 r. oraz akty wprowadzające korektę do 
tego planu w imię uproszczenia unijnego prawa spółek.

W dniu 21.5.2003 r. został opublikowany Komunikat Komisji zaty-
tułowany: „Unowocześnienie prawa spółek i wzmocnienie ładu korpo-
racyjnego w Unii Europejskiej – plan działania”50 (dalej: Plan działania 
2003). Podstawą proponowanych w tym Komunikacie działań był Raport 
Grupy Ekspertów z 4.11.2002 r. – Raport Wintera (Report of the High Le-
wel Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework 
for Company Law in Europe)51, w którym zostały uwzględnione niektóre 
tezy raportu grupy SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market)52 
oraz – w sprawach dotyczących grup spółek (koncernów) – tezy Forum 
Europaeum Corporate Group Law53. Planowane zmiany prawa spółek 
dotyczyły: 
1) wzmocnienia ładu korporacyjnego (corporate governance) w spół-

kach publicznych; 
2) kapitału zakładowego; 
3) grup spółek; 
4) mobilności spółek w ramach Unii oraz 
5) nowych podmiotów ponadgranicznych. 

Corporate governance. Zamierzenia Komisji dotyczące wzmocnie-
nia ładu korporacyjnego w spółkach publicznych dotyczyły: 
1) praw akcjonariuszy54; 

Akcie”. Z kolei na mocy art. 53 Aktu, Polska uznała się za adresata dyrektyw, które zo-
stały skierowane do wszystkich dotychczasowych państw członkowskich, w tym także 
dyrektyw europejskiego prawa spółek.

49 Dz.Urz. UE L 236 z 23.9.2003 r., s. 17.
50 KOM (2003) 284; K. Oplustil, P. Wiórek, Aktualne tendencje w europejskim pra-

wie spółek – orzecznictwo ETS i planowane działania prawodawcze, PPH 2004, Nr 5, 
s. 4 i n.; T. Drygala, Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego pra-
wa spółek, w: Europejskie prawo spółek, t. I, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej 
(pod red. M. Cejmera, J. Napierały, T. Sójki), Kraków 2004, s. 17–62.

51 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf. 
52 Komunikat Komisji na temat rezultatów czwartej fazy SLIM, KOM (2000) 56.
53 Corporate Group for Europe, European Business Organization Law Review 

2000, Nr 1, s. 165–264; Konzernrecht für Europa, Zeitschrift für Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht 1998, Nr 4, s. 672–772. 

54 M. Cejmer, M. Chruściński, Reforma statusu korporacyjnego akcjonariuszy spó-
łek publicznych na rynku regulowanym w Europie, w: Europejskie prawo spółek, t. III, 
Corporate governance (pod red. M. Cejmera, J. Napierały, T. Sójki), Kraków 2006, 
s. 165–245. W dniu 11.7.2007 r. została wydana dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
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2) obowiązku ujawniania informacji i odpowiedzialności za naruszenie 
tego obowiązku55; 

3) organów spółek (struktury organów56 oraz zasad wynagrodzenia57). 
Realizację Planu działania 2003 w sferze ładu korporacyjnego stano-

wiły następujące akty prawa unijnego. 
(a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/36/WE 

z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy 
spółek notowanych na rynku regulowanym. U podstaw wydania dyrek-
tywy 2007/36/WE – stwarzającej korzystniejsze niż dotychczas ramy 
prawne do aktywnego uczestniczenia przez akcjonariuszy w podejmo-
waniu decyzji w spółkach – leży założenie, że zaangażowanie akcjona-
riuszy jest niezbędną przesłanką poprawy ładu korporacyjnego. Spółki 
mogą bowiem funkcjonować prawidłowo tylko wówczas, jeżeli akcjo-
nariusze dysponują instrumentami pozwalającymi na sprawowanie efek-
tywnego nadzoru nad kadrą zarządzającą oraz wpływanie na najważniej-
sze sprawy spółki. Pasywność akcjonariuszy stwarza stan niebezpieczny, 
zarówno w spółkach o rozproszonych stosunkach właścicielskich (nad-
mierną władzę zyskuje wtedy zarząd), jak w spółkach z akcjonariuszem 
strategicznym (wzrasta wtedy ryzyko nadużyć ze strony tego akcjona-
riusza); na szczególne trudności napotyka transgraniczne wykonywanie 
uprawnień58. 

(b) Dyrektywa 2006/46/WE z 14.6.2006 r. zmieniająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektó-
rych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych spra-
wozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych 
oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań 

i Rady 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek 
notowanych na rynku regulowanym.

55 T. Sójka, Obowiązki informacyjne spółek publicznych a corporate governan-
ce, w: Europejskie prawo spółek, t. III, Corporate governance (pod red. M. Cejmera, 
J. Napierały, T. Sójki), Kraków 2006, s. 247–329.

56 A. Opalski, Rada nadzorcza jako strategiczne ogniwo ładu korporacyjnego spół-
ki akcyjnej, w: Europejskie prawo spółek, t. III, Corporate governance (pod red. 
M. Cejmera, J. Napierały, T. Sójki), Kraków 2006, s. 331–362; K. Oplustil, Niezależni 
członkowie rady nadzorczej (administrującej) jako instrument wzmocnienia ładu kor-
poracyjnego w spółkach publicznych, w: Europejskie prawo spółek, t. III, Corporate 
governance (pod red. M. Cejmera, J. Napierały, T. Sójki), Kraków 2006, s. 363–425.

57 M. Cejmer, Zalecenie Komisji w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek noto-
wanych na rynku regulowanym, w: Europejskie prawo spółek, t. III, Corporate gover-
nance (pod red. M. Cejmera, J. Napierały, T. Sójki), Kraków 2006, s. 425–467.

58 Z uzasadnienia projektu rządowego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (pkt II.A.3. – Druk sej-
mowy Nr 1130 z 8.10.2008 r.).
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finansowych zakładów ubezpieczeń, na mocy której – przez zmianę dy-
rektyw o sprawozdaniach finansowych – uregulowane zostały: podejście 
spółki do krajowego kodeksu dobrych praktyk zgodnie z zasadą „prze-
strzegaj albo wyjaśnij” (comply or explain) oraz odpowiedzialność dyrek-
torów za publikowane dane. 

Zgodnie z art. 46a czwartej dyrektywy spółka, której papiery wartoś-
ciowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ma obo-
wiązek zawrzeć w sprawozdaniu z działalności – w postaci odrębnej 
części tego sprawozdania – oświadczenie o stosowaniu zasad ładu kor-
poracyjnego. Oświadczenie to powinno zawierać m.in. informacje doty-
czące kodeksu ładu korporacyjnego, któremu spółka podlega bądź na 
którego stosowanie spółka mogła zdecydować się dobrowolnie. Odstąpie-
nie przez spółkę od wymagań – zgodnie z przepisami prawa krajowego 
– kodeksu ładu korporacyjnego wymaga: po pierwsze – wyjaśnienia od 
których zaleceń ładu korporacyjnego odstępuje; po drugie – wskazania 
przyczyn (uzasadnienia) tego odstąpienia. Reguła ta znajduje zastosowa-
nie również przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finanso-
wych na mocy art. 36a siódmej dyrektywy.

Jednym z priorytetów Planu działania 2003 była także regulacja ko-
lektywnej odpowiedzialności członków organu zarządzającego bądź 
administrującego za prawdziwość danych finansowych publikowa-
nych w sprawozdaniach finansowych oraz prawdziwość innych istot-
nych oświadczeń. Ogólnikowy postulat w sprawie zbiorowej odpowie-
dzialności dyrektorów spółki spotkał się jednak z krytycznymi uwagami, 
w których zwracano uwagę na następujące sprawy: po pierwsze – nie jest 
jasne, na czym miałaby polegać „odpowiedzialność zbiorowa” (np. czy 
miałaby to być odpowiedzialność solidarna); po drugie – reguły odpo-
wiedzialności dyrektorów powinny uwzględniać zasadę rozdziału kompe-
tencji zarządu i rady nadzorczej oraz kompetencji dyrektorów wykonaw-
czych i niewykonawczych w organie administrującym; po trzecie – nie 
wiadomo, czy dyrektorzy mają ponosić odpowiedzialność za zawinione 
działanie, czy za sam skutek (Erfolgshaftung); po czwarte – nie jest także 
jasne, czy chodzi o odpowiedzialność w stosunku do spółki (wewnętrzną), 
czy o odpowiedzialność zewnętrzną; po piąte – nie wiadomo, jakie infor-
macje wchodzą w zakres planowanej odpowiedzialności: roczne, kwar-
talne, ad hoc; czy także za informacje na rynku pierwotnym (odpowie-
dzialność za prospekt)59. 

Realizacja postulatu wspólnej odpowiedzialności znalazła wyraz 
w art. 50b i 50c czwartej dyrektywy oraz w art. 36a i 36b siódmej dyrek-

59 Por. literatura cyt. w: J. Napierała, Europejskie prawo spółek, Warszawa 2006, 
s. 237. 
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tywy. Na mocy art. 50b i 50c czwartej dyrektywy, na członkach władz 
spółki (zarządzających i nadzorczych) ciąży „wspólny obowiązek” za-
pewnienia, by roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działal-
ności spółki, a także oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korpora-
cyjnego były sporządzane i publikowane zgodnie z wymogami dyrektyw. 
Państwa członkowskie powinny przewidywać sankcje za uchybienie tym 
obowiązkom. Te same reguły obowiązują również przy sporządzaniu 
skonsolidowanego sprawozdania (art. 36a i 36b siódmej dyrektywy).

(c) Zalecenie Komisji z 14.12.2004 r. w sprawie wspierania odpo-
wiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na gieł-
dzie60. Zgodnie z Planem działania 2003, strategia wynagradzania oraz 
wynagrodzenie poszczególnych członków zarządu bądź dyrektorów za-
rządzających spółką powinny być ujawniane w rocznym sprawozdaniu fi-
nansowym spółki. W rocznym sprawozdaniu powinny być także ujaw-
nione koszty związane w przyznanym dyrektorom prawem opcji na akcje 
spółki; przyznanie takiego prawa powinno być także zatwierdzone przez 
walne zgromadzenie. 

(d) Zalecenie Komisji z 15.2.2005 r. dotyczące roli dyrektorów nie-
wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdo-
wych i komisji rady (nadzorczej)61. Zalecenie dotyczy struktury organu 
kontrolnego spółki publicznej i miało na celu usprawnianie kontroli oraz 
eliminowanie konfliktu interesów pomiędzy spółką a członkami zarządu 
albo dyrektorami wykonawczymi. Temu celowi ma służyć: po pierwsze – 
wzmocnienie roli niezależnych dyrektorów, którzy nie prowadzą spraw 
spółki (dyrektorów niewykonawczych) oraz członków rad nadzorczych; 
decyzje w sprawie wynagradzania oraz rocznego sprawozdania finanso-
wego powinny leżeć w gestii – mających większość – niezależnych dy-
rektorów niewykonawczych bądź członków rad nadzorczych; po drugie 
– zwiększenie roli wyspecjalizowanych komitetów powoływanych w ra-
mach rady administrującej (system monistyczny) bądź rady nadzorczej 
(system dualistyczny), w tym w szczególności komitetu audytu62.

60 Dz.Urz. UE L 385 z 29.12.2004 r., s. 55. M. Cejmer, Zalecenie Komisji, 
s. 425–467; A. Opalski, Europejskie prawo spółek, s. 344 i n.; K. Oplustil, Instrumenty 
nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, 
s. 318 i n.

61 Dz.Urz. UE L 52 z 25.2.2005 r., s. 51. A. Opalski, Europejskie prawo spółek, 
s. 325 i n.; K. Oplustil, Niezależni członkowie rady nadzorczej, s. 363–424; tenże, 
Instrumenty nadzoru korporacyjnego, s. 436 i n.

62 Krytycznie w sprawie powoływania komitetu audytu rady nadzorczej P. Pinior, 
Komitet audytu w radach nadzorczych polskich spółek, w: Wpływ europeizacji prawa 
na instytucje prawa handlowego (pod red. J. Kruczalak-Jankowskiej), Warszawa 2013,  
s. 195–205 i cyt. tam literatura.
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