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Wprowadzenie

Książka zawiera przewodnik po instytucjach prawa spółek Unii Europejskiej 
prezentowanych głównie z polskiej perspektywy. Zostały w niej usystematyzo-
wane postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wyroki Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyznaczające treść swobody przedsię-
biorczości (freedom of establishment) oraz normy unijne wynikające z wtórnego 
prawa spółek Unii Europejskiej (rozporządzeń, dyrektyw, zaleceń). 

Unijne prawo spółek zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ: po pierw-
sze – jak podkreśla Komisja Europejska w komunikacie z końca 2012 r. doty-
czącego planów modernizacyjnych w sprawie corporate governance i europej-
skiego prawa spółek – jest ono kluczowym elementem rynku wewnętrznego1; po 
drugie – europejskie prawo spółek znajduje się w stanie permanentnej reformy2, 
a w ostatnim dziesięcioleciu przeżywa rozkwit (renesans), co jeszcze piętnaście 
lat temu nie wydawało się prawdopodobne3; po trzecie – dzięki unijnemu prawu 
spółek krajowe systemy prawa spółek, mimo barier, na które proces ten napo-
tyka4, zostały zharmonizowane w stopniu nieporównywalnym z innymi gałęziami 
prawa prywatnego5. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie etapu pracy autora nad euro-
pejskim prawem spółek. Jest znacznie rozszerzoną, zaktualizowaną i w wielu 
miejscach zmienioną wersją pracy „Europejskie prawo spółek”, C.H. Beck, War-
szawa 2006. Uzupełnienia wymagały rozdziały poświęcone problematyce źródło-
wej, przeglądowi unijnych dyrektyw oraz spółkom unijnym; rozszerzony i inaczej 
usystematyzowany został rozdział na temat swobody przedsiębiorczości; dodano 
dwa rozdziały: na temat wykładni prawa unijnego i prounijnej wykładni prawa 
spółek (stanowiący poszerzoną wersję opracowania „Systemu Prawa Handlo-
wego”, C.H. Beck, Warszawa 2012) oraz na temat instytucji europejskiego prawa 
spółek z polskiej perspektywy. Polska perspektywa została podkreślona również 
przez weryfikację formułowanych wniosków pracy przede wszystkim wypowie-
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dziami doktryny prawa polskiego; literatura obca została wykorzystana w stopniu 
niezbędnym, a w wielu miejscach znajdują się odesłania do przypisów zamiesz-
czonych we wcześniejszych pracach; również w wykazie literatury figurują tylko 
prace polskojęzyczne. 

Książka adresowana jest do studentów oraz osób stosujących prawo spółek 
w praktyce. Została przygotowana w ramach realizacji projektu badawczego sfi-
nansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (Nr 0012/B/H03/2011/40).

Warszawa, wrzesień 2013 r.
Jacek Napierała


