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Wprowadzenie

Koncepcja uczestnictwa pracowników w zarządzaniu spółką europejską uzy-
skała ramy prawne w 2001 r. wraz z przyjęciem przez Radę Unii Europejskiej roz-
porządzenia 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej1, które zaczęło obo-
wiązywać od 8.10.2004 r. Dyrektywa 2001/86/WE uzupełniająca statut spółki 
europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników2 przyjęta została w tym 
samym czasie, zaś państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane 
do jej transpozycji do 8.10.2004 r. Polski ustawodawca wykonał to zadanie w usta-
wie z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce 
europejskiej3. 

Obowiązująca regulacja unijna w zakresie uczestnictwa pracowników w spół-
ce europejskiej jest wynikiem różnych projektów aktów prawnych oraz zwieńcze-
niem długoletnich sporów państw członkowskich (czas ten określany bywa w li-
teraturze jako „trzecia wojna światowa”4), trwających od lat 70. ubiegłego wieku. 
Przezwyciężenie istniejących różnic było możliwe z powodu nadrzędnego celu, 
jakim stało się dążenie do zapewnienia gospodarczego sukcesu jednolitego rynku 
europejskiego przez relacje handlowe o transgranicznym charakterze. Dzięki temu 
powstał nowy podmiot w formie europejskiej spółki akcyjnej (Societas Europaea 
lub SE), zwany też „okrętem flagowym europejskiego prawa spółek”5, którego za-
sadniczą i wyróżniającą cechą jest ponadnarodowość. Cecha ta wynika z zastoso-
wania, dzięki takiej metodzie regulacji jaką jest rozporządzenie, wspólnych roz-
wiązań dla systemów prawa krajowego państw członkowskich Unii Europejskiej6. 

Zmiany w prawodawstwie unijnym objęły także polskich przedsiębiorców, któ-
rzy uzyskali nowe środki wspomagające ich działania handlowe na płaszczyźnie 
międzynarodowej. Zasadnicze rozwiązanie, zwiększające mobilność spółek, pole-
gało na umożliwieniu tworzenia spółek w drodze fuzji transgranicznej oraz trans-
granicznego przeniesienia siedziby spółki. Ponadto przedsiębiorcy uzyskali prawo 

1 Rozporządzenie Rady 2157/2001/WE z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), 
Dz.Urz. UE L 294, z 10.11.2001 r., s. 1 ze zm.

2 Dyrektywa Rady 2001/86/WE z 8.10.2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odnie-
sieniu do uczestnictwa pracowników, Dz.Urz. UE L 294 z 10.11.2001 r.

3 Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.
4 M. Steinberg, Mitbestimmung in der Europäischen Aktiengesellschaft, Hamburg 2006, s. 1.
5 Tamże, s. 2.
6 K. Bilewska, Spółka europejska, Warszawa 2006, s. 15–16.
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wyboru, dotąd nieznane prawu polskiemu, pomiędzy monistycznym a dualistycz-
nym systemem zarządzania spółką. 

Innowacyjnym rozwiązaniem było także zapewnienie pracownikom, na płasz-
czyźnie ponadnarodowej, prawa do udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 
które nie ograniczało się tylko do informacji i konsultacji, ale także uwzględniało 
partycypację (uczestnictwo pracowników). Nowością było zobowiązanie przedsię-
biorców, którzy zdecydowali się założyć spółkę europejską do uregulowania kwe-
stii uczestnictwa pracowników. Elastyczność rozwiązań zapewniała możliwość 
ukształtowania praw pracowniczych w drodze porozumienia poprzedzonego ne-
gocjacjami. Prawodawca unijny gwarantował, iż w przypadku niepowodzenia ne-
gocjacji, zastosowanie znajdą reguły posiłkowe, określone ustawą. 

Powyższy model udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie 
był dotychczas znany prawu polskiemu. Od 2005 r. stał się częścią polskiego po-
rządku prawnego i obowiązuje nie tylko polskich przedsiębiorców zakładających 
spółkę europejską z siedzibą w Polsce, ale także – w pewnym zakresie – uczest-
niczących w powołaniu tego podmiotu w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Już chociażby z powyższych powodów wydaje się uzasadnione prze-
analizowanie problemów, jakie powstają w związku z uczestnictwem pracowników 
w spółce europejskiej. 

Warto jednak podkreślić, iż pomimo upływu prawie dziesięcioletniego okresu 
obowiązywania ustawy implementacyjnej, brak jest w zasadzie monografii, która 
kompleksowo i systemowo ujmowałaby wieloaspektowość uczestnictwa pracow-
ników w spółce europejskiej7. Istniejące zaś opracowania artykułowe są nieliczne 
i dotyczą z reguły tylko jednostkowych wątpliwości bez całościowej teoretycznej 
analizy instytucji uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej8. Stanowi to 
dodatkowy czynnik podjęcia powyższych kwestii. 

Jednym z najważniejszych celów tej pracy jest zapoczątkowanie badań nad 
uczestnictwem pracowników w spółce europejskiej. W zamierzeniu ma to być 
ujęcie kompleksowe, przedstawiające uczestnictwo pracowników w spółce euro-
pejskiej, nie zaś charakterystyka ograniczona tylko do jednej wybranej instytucji. 

Zainicjowanie szeroko zakrojonych badań nad uczestnictwem pracowników 
w spółce europejskiej wydaje się pożądane ze względu na to, że liczba tych pod-
miotów w państwach członkowskich Unii Europejskich stale wzrasta. Według da-
nych Europejskiego Instytutu Związkowego (ETUI) 21.3.2014 r. w 25 krajach na-

7 Zagadnienie to w pewnym zakresie omówiono w komentarzu Sz. Pawłowskiego, J. Steliny, 
A. Wowerki, M. Zielenieckiego, Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce 
europejskiej z komentarzem, Gdańsk 2008.

8 Zob. np. A. Miętek, Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej – uwagi de lege ferenda, 
MPPr 2014, Nr 7; J. Wratny, Rola przedstawicielstw pracowniczych w spółce europejskiej jako etap 
kształtowania się europejskiego modelu partycypacji, PiZS 2011, Nr 1.
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leżących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zarejestrowanych było ogółem 
2125 spółek europejskich, z których 289 zidentyfikowano jako prowadzące dzia-
łalność gospodarczą i zatrudniające powyżej pięciu pracowników (tzw. „spółki 
normalne”)9. Od października 2013 r. odnotowano przyrost spółek „normalnych” 
o 20 nowych. Krajem, w którym siedzibę nadal posiada najwięcej spółek europej-
skich tego rodzaju są Niemcy (138). Do spółek „normalnych” należą znane i duże 
przedsiębiorstwa, takie jak: Allianz, BASF, MAN, Strabag, Deichmann. Pokazuje 
to, że regulacjami w zakresie uczestnictwa pracowników objętych jest obecnie wie-
le tysięcy pracowników. Według danych na 1.4.2013 r. w Polsce zarejestrowano 
dwie spółki europejskie, lecz żadna z nich nie miała więcej niż pięciu pracowni-
ków. Jednak, co warto zauważyć, przedstawiciele polskich pracowników są obec-
ni przykładowo w organach spółek europejskich zarejestrowanych w innych niż 
Polska państwach członkowskich. Prowadzi to do wniosku, że polscy przedsiębior-
cy i pracownicy poznają model uczestnictwa w spółce europejskiej nie tylko wów-
czas, gdy jej siedziba znajduje się w Polsce, ale także, gdy uczestniczą w powołaniu 
tego podmiotu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Główny problem badawczy niniejszej pracy sprowadza się do ustalenia, czy 
przepisy istniejące w obszarze uczestnictwa pracowników są w takim stopniu ze-
spolone ze sposobem powstania i strukturą spółki europejskiej, iż nie mogą być 
od nich oderwane. Obowiązujące na płaszczyźnie europejskiej oraz krajowej re-
gulacje dotyczące uczestnictwa pracowników w przedsiębiorstwach ponadnaro-
dowych są niezwykle rozproszone. W polskim prawie pracy podjęta została już, 
jak na razie bezskutecznie, próba umieszczenia tych przepisów w jednym akcie – 
Projekcie Zbiorowego Kodeksu Pracy. Należy jednak zauważyć, że tylko w bardzo 
ograniczonym zakresie przystąpiono w Projekcie do ujednolicenia tych przepi-
sów. Istnieje potrzeba ustalenia, w jakim stopniu regulacje odnoszące się do spół-
ki europejskiej mogą stanowić pewien wzór dla stworzenia modelu uczestnictwa 
pracowników w europejskich podmiotach gospodarczych. W tym celu niezbędna 
jest analiza elementów instytucji uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej 
i wprowadzenie rozwiązań zapewniających jej skuteczność. Dla dopełnienia obra-
zu prawnego konieczne jest wskazanie różnic pomiędzy regulacją dotyczącą spółki 
europejskiej i innych przedsiębiorstw ponadnarodowych w aspekcie uczestnictwa 
pracowników oraz ustalenia, czy istnieje możliwość ich przezwyciężenia.  

Realizacja celu badawczego wymaga analizy szeregu problemów szczegóło-
wych występujących w modelu uczestnictwa pracowników przyjętego przez pra-
wodawcę unijnego i transponowanego do prawa krajowego.  

9 Należy podkreślić, że według danych ETUI z 289 SE „normalnych” jedynie w przypadku 105 
z całą pewnością można stwierdzić, iż obecne jest w nich uczestnictwo pracowników. Pozostałe 184 
spółki nie przedstawiły danych na ten temat. Zob. www. worker-participation.eu.


