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Przedłożona państwu monografia stanowi jedno z nielicznych opracowań, które oprócz 
badań dogmatycznych prezentują również treści empiryczne. Jest to o tyle istotne, że po-
łączenie tych dwóch metod badawczych pozwala na ocenę efektywności wprowadzanych 
rozwiązań prawnych. Takie właśnie podejście pozwoliło na ocenę wpływu dyrektywy  
2007/36/WE na funkcjonowanie akcjonariuszy spółek publicznych a pośrednio również 
akcjonariuszy spółek prywatnych. Wymieniona wyżej dyrektywa była elementem realizacji 
planu Komisji Europejskiej „Action Plan – 2003” zakładającego modernizację prawa spółek 
oraz poprawę ładu korporacyjnego. Działania podejmowane w ramach realizacji powyż-
szego dokumentu miały na względzie to, że funkcjonowanie spółek publicznych jest waż-
nym zagadnieniem dla obrotu gospodarczego w szczególności w aspekcie funkcjonowania 
rynku regulowanego. Swoboda przepływu kapitału znajduje swój wyraz poprzez wprowa-
dzanie ułatwień dla inwestorów w prowadzeniu transgranicznej działalności. Nabywanie 
akcji i wykonywanie wynikających z nich uprawnień stanowi jeden z aspektów lokowania 
środków finansowych i korzystania m.in. z wymienionej wyżej swobody. Inwestowanie 
przez inwestorów indywidualnych czy instytucjonalnych może następować bezpośrednio 
lub pośrednio w tym przy wykorzystaniu pośredników inwestycyjnych czy podmiotów za-
rządzających aktywami. W literaturze dostrzeżono zmianę proporcji udziału wymienionych 
wcześniej grup inwestorów w obrotach, co może być spowodowane wieloma czynnikami. 
Jako jedną z podstawowych przyczyn tych zmian wskazuje się występujący kryzys gospo-
darczy, który powoduje zmiany w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i sposobu inwestowa-
nia. Dla inwestorów indywidualnych posłużenie się pośrednikiem czy wyspecjalizowanym 
podmiotem inwestowania zbiorowego stanowi coraz częstszą alternatywę dla bezpośred-
niego inwestowania. W konsekwencji konieczne są nie tylko ułatwienia w wykonywaniu 
praw przez akcjonariuszy, ale także regulacje dotyczące pośredników, inwestorów insty-
tucjonalnych jak również podmiotów zarządzających aktywami. Te zagadnienia zostały 
dostrzeżone przez Komisje Europejską, już na etapie uchwalania dyrektywy 2007/36/WE.  
Praktycznym aspektem tych działań była kontynuacja prac nad zmianami w zakresie 
uprawnień akcjonariuszy nawet po uchwaleniu analizowanej dyrektywy. Prowadzone ba-
dania wykazały, że konieczne są zmiany w podejściu do spółek publicznych i ich akcjo-
nariuszy, które powinny wpłynąć na zwiększanie ich długoterminowego zaangażowania. 
Zmiana preferencji strategii inwestorów z dokonywania krótkoterminowych inwestycji na 
rzecz długoterminowych a także zwiększenia długoterminowego zaangażowania akcjona-
riuszy ma służyć wzmocnieniu nadzoru korporacyjnego. Ten cel stanowi obecnie jeden 
w elementów strategii rozwoju Unii Europejskiej „Europa 2020”. Efektem prowadzonych 
prac i realizacji powyższej strategii w zakresie prawa spółek jest przedłożony przez Komisję 
Europejską w kwietniu 2014 r. wniosek o zmianę dyrektywy 2007/36/WE. 
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Jak wyżej wskazano przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu ma służyć zwiększenie 
skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem spółek publicznych. Implementacja dyrektywy 
2007/36/WE miała prowadzić do realizacji tak zakładanego celu poprzez m.in. ułatwienie 
wykonywania praw akcyjnych poprzez znoszenie ograniczeń i barier utrudniających ich 
wykonywanie zwłaszcza transgraniczne. Z tego powodu istotne było zbadanie przyjętych 
przez polskiego ustawodawcę rozwiązań oraz ich zgodności z celami wymienionej wyżej 
dyrektywy. Znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych nie tylko modyfikowały 
funkcjonujące do tej pory rozwiązania prawne, ale także wprowadziły takie, które nie znaj-
dowały odzwierciedlenia w polskim systemie prawnym. To również powoduje, że niniej-
sza monografia stanowi jedno z pierwszych opracowań obejmujących całościowo kwestie 
wpływu dyrektywy 2007/36/WE na funkcjonowanie polskich spółek publicznych oraz ich 
akcjonariuszy mniejszościowych1. Uzyskane w toku badań dogmatycznych i empirycznych 
dane znajdują odzwierciedlenie w treści poszczególnych rozdziałów niniejszej monografii, 
w których też znajdują się propozycje zmian de lege ferenda. 

Pierwszy rozdział jest poświęcony kwestii analizy dyrektywy 2007/36/WE jako środka 
zwiększania partycypacji akcjonariuszy w „życiu” spółki. W tym też rozdziale omówiono 
sposoby transpozycji dyrektyw unijnych do prawa krajowego i skutków różnych metod im-
plementacji. Zagadnienie to nabiera kluczowego znaczenia w odniesieniu do interpretacji 
przepisów KSH w kontekście celu wprowadzenia dyrektywy. Prezentacja wprowadzonych 
dyrektywą rozwiązań poprzedzona została opisem prac poprzedzających jej uchwalenie. 
W pierwszym rozdziale omówiono także cele dyrektywy oraz jej zakres przedmiotowy 
i podmiotowy. Przyjęte przez polskiego ustawodawcę, stosowanie przepisów transpono-
wanej dyrektywy do spółek publicznych w rozumieniu polskich przepisów powoduje, że 
obowiązki wprowadzania ułatwień obejmują również te spółki, których akcje nie są przed-
miotem obrotu na rynku regulowanym. Wielokrotnie może to powodować, że właśnie te 
podmioty są obciążane dodatkowymi obowiązkami, które nie zawsze znajdują praktyczne 
uzasadnienie. Kolejną kwestią poruszoną w tym rozdziale jest analiza pojęcia mniejszości 
oraz związane z nim pojęcie dominacji i kontroli. Mimo, że przepisy dyrektywy nie defi-
niują akcjonariuszy mniejszościowych jako adresatów jej rozwiązań to z reguły przyjmuje 
się, że to właśnie oni stanowią beneficjentów implementacji. Jak powszechnie wiadomo 
delimitacja zakresu znaczeniowego pojęcia akcjonariusza mniejszościowego nie jest pro-
blemem nowym. Jawi się on nie tylko w zakresie samej kwalifikacji podmiotów należą-
cych do tej kategorii, ale również w podejściu do ich ochrony czy w końcu ich wpływu 
na nadzór korporacyjny. Obecnie coraz częściej dostrzega się nie tylko negatywny skutek 
obecności aktywnych akcjonariuszy mniejszościowych, ale również i pozytywne skutki. 
Dzięki ich uczestnictwu w nadzorze korporacyjnych utrudnione jest podejmowanie zbyt 
ryzykownych decyzji przez menadżerów lub podmiot dominujący podejmowanie decyzji 
w interesie tylko jednej grupy właścicieli czy interesariuszy spółki. Aktywizacji tych dzia-

1 Istnieje wprawdzie opracowanie dotyczące dyrektywy 2007/36/WE przygotowane przez K. Gra-
bowskiego, jednak autor ten skupia się przede wszystkim na tworzeniu prawa w ramach struktur Unii 
Europejskiej. Zob. K. Grabowski, Dyrektywa. Częściowo tym zagadnieniem zajmowali się m.in.: 
K. Oplustil, Instrumenty nadzoru; A. Opalski, Europejskie prawo spółek.
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łań mają służyć zmiany przepisów KSH wprowadzone w skutek implementacji przepisów 
dyrektywy 2007/36/WE. 

Przedmiotem drugiego rozdziału była analiza poszczególnych przepisów dyrektywy 
2007/36/WE oraz sposobu ich transpozycji do prawa polskiego. W poszczególnych pod-
rozdziałach dokonano oceny poprawności wypełnienia celu dyrektywy 2007/36/WE przez 
polskiego ustawodawcę. W niezbędnym zakresie odniesiono się również do systemów 
prawnych innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Takie porównanie pokazu-
je, że możliwe jest wprowadzenie dalszych rozwiązań prawnych, które ułatwiać będą po-
dejmowanie świadomej decyzji przez akcjonariuszy. Zwiększenie dostępności nowych 
technologii komunikacji, a także mobilność akcjonariuszy oraz coraz częstsze korzystanie 
z pełnomocników pozwala nawet mniejszościowym wspólnikom na korzystanie z upraw-
nień akcyjnych. Podnoszonym do tej pory jako argumentem za brakiem zainteresowania 
mniejszości w życiu spółek publicznych były koszty tego uczestnictwa przy minimalnym 
wpływie na podejmowane decyzje. Wprowadzone zmiany minimalizują koszt uczestnic-
twa, jeżeli zostaną wprowadzone w spółkach (np. głosowanie przy użyciu środków komu-
nikacji elektronicznej). Jednak wprowadzenie jedynie możliwości oferowania takiej for-
my głosowania przez spółki powoduje, że jedynie niewielka ich liczba wprowadziła takie 
możliwości. W taki sposób przeanalizowano w rozdziale drugim wszystkie przepisy jakie 
podlegały zmianom w wyniku transpozycji analizowanej dyrektywy. 

Trzeci rozdział stanowi prezentację uzyskanych wyników badań empirycznych oraz 
dyskusję z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy. Badania te stanowią punkt wyj-
ścia dla oceny zasadności i efektywności wprowadzonych mechanizmów zapewniających 
ochronę uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych. Taki schemat badawczy pozwolił 
stworzyć podstawę do sformułowania propozycji zmian przepisów prawnych zarówno 
w zakresie nowych rozwiązań jak też modyfikacji już istniejących2.

W rozdziale czwartym wskazano prace jakie zostały podjęte po uchwaleniu dyrekty-
wy 2007/36/WE. Wprowadzenie dyrektywy nie spowodowało bowiem zaprzestania po-
szukiwania nowych rozwiązań i działań mogących wspomóc przezwyciężenie istniejącego 
kryzysu gospodarczego. W tym zakresie podejmowane działania w ramach prawa spółek 
zostały wskazane w dokumencie Action Plan 2012. Efektem jego realizacji jest przedsta-
wienie przez Komisję Projektu zmian dyrektywy 2007/36/WE, który został również omó-
wiony w tym rozdziale. Warta wskazania już w tym momencie jest pewna zmiana akcentów 
wynikająca z przedstawionych propozycji. Długookresowe zaangażowanie akcjonariuszy 
obejmuje w tym przypadku również inwestorów instytucjonalnych orz podmioty zarzą-
dzające aktywami. Dostrzeżono także wpływ doradców inwestycyjnych na wykonywanie 
prawa głosu. Te wszystkie zmiany wraz z propozycjami wniesionych poprawek zostały 
przeanalizowane w rozdziale czwartym.

2 Dzięki takiemu podejściu monografia może stanowić jeden z elementów oceny skutków regulacji 
wprowadzonych do polskiego systemu w wyniku implementacji dyrektywy 2007/36/WE. Pomimo 
braku powszechnie obowiązującej definicji w doktrynie proces ten określa się jako „systematyczną, 
obowiązkową i spójną ocenę korzyści i kosztów regulacji pod względem społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym”. J. Osiecka-Chojnacka, System oceny, s. 1–4. Szerzej w zakresie oceny skutków 
regulacji zob. W. Szpringer, W. Rogowski (red.), Ocena skutków.



XL

Wprowadzenie

Mam nadzieję, że przedłożona Państwu monografia będzie przydatna nie tylko w pracy 
zawodowej, ale również przy badaniach dotyczących polskich rozwiązań prawnych. Mam 
też nadzieję, że realizuje ona jedną z postawionych tez badawczych i odpowiada na pytanie: 
czy implementacja dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. 
w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku re-
gulowanym3 dokonana poprzez ustawę z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi4 zwiększyła udział akcjo-
nariuszy mniejszościowych w życiu spółek publicznych. Mimo, krótkiego okresu obowią-
zywania wprowadzonych rozwiązań już dzisiaj można wskazać, że wymagają one zmian. 
Nie wszystkie bowiem przepisy KSH realizują podstawowy cel dyrektywy 2007/36/WE. 
Postulaty de lege ferenda stanowią jedynie asumpt do podjęcia dalszych prac nad ułatwie-
niami w wykonywaniu uprawnień przez akcjonariuszy oraz uporządkowania niektórych 
definicji prawnych. W tym ostatnim zakresie wnioski są zgodne z postulatami prezentowa-
nymi przez innych Autorów. Jest to o tyle ważne, że w związku z prowadzonymi pracami 
nad zmianą dyrektywy 2007/36/WE polski ustawodawca stanie przed koniecznością im-
plementowania być może uchwalonych w niedługiej przyszłości przepisów. Proponowane 
przez Komisję Europejską zmiany w wymienionej wyżej dyrektywie zmierzają do zmiany 
zachowania akcjonariuszy z krótkoterminowego zaangażowania w długookresowe. Temu 
celowi ma służyć nie tylko ułatwienia komunikacji pomiędzy spółką a akcjonariuszami, 
ale również wpływu wynagradzania menadżerów na strategie spółki, czy w końcu zwięk-
szenie kontroli nad transakcjami z podmiotami powiązanymi. Te i inne jeszcze propozycje 
mają służyć ułatwieniu pozyskiwania przez spółki długookresowego kapitału nastawione-
go na długookresowe inwestycje. 

Na koniec należy wskazać, że z uwagi na wymogi redakcyjne wiele z treści w tym me-
rytorycznych zawarto w przypisach. Taki sposób redakcji może stanowić pewien manka-
ment dla czytelnika jednak pozwala również na skupienie jego uwagi na podstawowych 
tezach zawartych w niniejszej monografii.

Olsztyn, maj 2015 r.      Jakub Jan Zięty 

3 Dz.Urz. UE L 184, s. 17.
4 Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69.


