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WstêpWstêpPrzedmiotem niniejszego opracowania jest cywilnoprawna odpowiedzial-

noœæ zarz¹dzaj¹cych europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych

(EZIG) i spó³ki europejskiej (SE) za zobowi¹zania tych podmiotów. Zestawia

ono wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w tym zakresie, z naciskiem na pra-

wa polskie. Skomplikowana technika legislacyjna oparta na systemie odes³añ

stwarza bowiem potrzebê ustalenia, które przepisy znajd¹ zastosowanie, a nastêp-

nie ponownego zrekonstruowania norm prawnych, odnosz¹cych siê do tej odpo-

wiedzialnoœci, z uwzglêdnieniem ponadnarodowego charakteru EZIG i SE.

Poprzez porównianie rozwi¹zañ prawnych w kilkunastu porz¹dkach prawnych,

pokazane zostanie szerokie spektrum ró¿norodnych form odpowiedzialnoœci

u³atwiaj¹ce wybór optymalnego rozwi¹zania w tym wzglêdzie. Podjêta zostanie

tak¿e próba oceny rozwi¹zañ polskich odnosz¹cych siê do odpowiedzialnoœci

zarz¹dzaj¹cych na tle podobnych instytucji prawnych przyjêtych w innych pañstw

cz³onkowskich Unii Europejskiej, a s³u¿¹cych ochronie wierzycieli spó³ek. Prze-

prowadzone analizy s³u¿¹ równie¿ zbadaniu efektywnoœci i trafnoœci przyjêtych

rozwi¹zañ prawnych.

Nale¿y zastrzec, ¿e na potrzeby niniejszego opracowania, w zwi¹zku z istotnymi

rozbie¿noœciami terminologicznymi w tekstach prawnych, odnosz¹cych siê do

EZIG i SE, wprowadzone zosta³o okreœlenie „zarz¹dzaj¹cy”. W rozporz¹dzeniu

w sprawie EZIG oraz w polskiej ustawie o EZIG i SE pojawia siê bowiem pojêcie

zarz¹dcy i zarz¹dców. Natomiast rozporz¹dzenie w sprawie statutu SE pos³uguje siê

zwrotami cz³onek (cz³onkowie) organu zarz¹dzaj¹cego dla dualistycznego modelu

zarz¹dzania lub cz³onek (cz³onkowie) organu administruj¹cego dla modelu moni-

stycznego. Z kolei ustawa o EZIG i SE u¿ywa dla SE sformu³owañ cz³onek (cz³on-

kowie) zarz¹du lub cz³onek (cz³onkowie) rady administruj¹cej w zale¿noœci od sys-

temu zarz¹dzania. Celem uproszczenia terminologicznego zarz¹dcy EZIG,

cz³onkowie organu zarz¹dzaj¹cego (zarz¹du) w systemie dualistycznym SE

oraz cz³onkowie organu administruj¹cego (rady administruj¹cej) SE przy mo-

delu monistycznym, zbiorczo nazywani bêd¹ w niniejszym opracowaniu

„zarz¹dzaj¹cymi”, co nie wyklucza stosowania przy omawianiu kwestii szcze-

gó³owych powrotu do zwrotów stosowanych w jêzyku prawnym.

Niniejsza praca stanowi próbê kompleksowego wyjaœnienia szeregu istot-

nych kwestii odnosz¹cych siê do odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych za zobo-

wi¹zania EZIG i SE, które nie doczeka³y siê jeszcze opracowania w polskiej i ob-

cojêzycznej literaturze przedmiotu. Dotychczas w skali europejskiej nie badano

zjawiska zewnêtrznej odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych EZIG i SE, a jest to ce-

lowe, poniewa¿ wobec narastaj¹cej liczby spó³ek ponadnarodowych i posi³kowe-

go stosowania regulacji narodowych, mog¹ rodziæ siê na tym tle powa¿ne w¹tpli-
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woœci. Ponadto opacowanie to ma staæ siê wk³adem w rozwój europejskiego

prawa spó³ek. Odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych spó³kami ponadnarodowymi

za jej zobowi¹zania nale¿y bowiem do jednej z bardziej kontrowersyjnych zagad-

nieñ nie tylko na gruncie prawa polskiego, ale i w wiêkszoœci systemów prawnych

pañstw cz³onkowskich. Ponadto odpowiedzialnoœæ zarz¹dzaj¹cych spó³kami za

ich zobowi¹zania jest godna uwagi, gdy¿ stanowi prze³amanie cywilnoprawnej

zasady, ¿e za zobowi¹zania odpowiada podmiot, w którego imieniu zobowi¹zanie

takie by³o zaci¹gniête. Rodzi to wiele w¹tpliwoœci interpretacyjnych. W zwi¹zku

z tym, ¿e w prawie unijnym w zakresie odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych EZIG

i SE powsta³a luka prawna, polskie rozwi¹zania bêd¹ stosowane odpowiednio do

ponadnarodowych struktur organizacyjnych, co w sposób nieunikniony doprowa-

dzi do przeniesienia w¹tpliwoœci ju¿ istniej¹cych na p³aszczyŸnie krajowej na

szczebel unijny. To zaœ powinno obligowaæ do podjêcia próby wypracowania jed-

noznacznych stanowisk i rozstrzygniêcia takich spornych kwestii, jak np. cha-

rakter odpowiedzialnoœci, aby rozwi¹zania te sta³y siê czytelne dla uczestnika

unijnego rynku.

Postawiony problem badawczy ma równie¿ istotne znaczenie praktyczne.

W perspektywie czasu nie mo¿na wykluczyæ wzmo¿onej intensywnoœci powsta-

wania europejskich typów spó³ek równie¿ w Polsce. Tworz¹cy te formy prawne

oraz zarz¹dzaj¹cy nimi, powinni byæ œwiadomi realnego zagro¿enia, jakie niesie

za sob¹ pe³nienie funkcji zarz¹dczych w SE i EZIG. Znajomoœæ obowi¹zków, któ-

re nak³ada na nich szereg aktów prawnych, wewnêtrzne akty za³o¿ycielskie czy

te¿ uchwa³y innych organów, oraz uzmys³owienie sobie konsekwencji naruszeñ

tych obowi¹zków, pozwoli zarz¹dzaj¹cym unikn¹æ niepotrzebnego nara¿enia siê

na odpowiedzialnoœæ. Przedsiêbiorcy dokonuj¹ bowiem analizy systemu krajowe-

go, maj¹cego zastosowanie posi³kowo do ponadnarodowych spó³ek, pod k¹tem

wyboru najkorzystniejszego dla nich re¿imu prawnego. Surowa odpowiedzial-

noœæ zarz¹dzaj¹cych stanowi element, który dla inwestorów z jednej strony

przek³ada siê na wiêksze koszty wynagrodzeñ zarz¹dzaj¹cych, zwi¹zane z ko-

niecznoœci¹ rekompensowania ponoszonego przez nich ryzyka, z drugiej strony

natomiast mo¿e przyci¹gaæ kontrahentów wobec lepszego zabezpieczenia ich

wierzytelnoœci. O wadze problemu œwiadczy równie¿ to, ¿e hipotetycznie mo¿e

dojœæ do sytuacji, ¿e regulacja polska bêdzie w³aœciwa dla ponadnarodowych

spó³ek z siedzib¹ umiejscowion¹ w innym pañstwie. Rozporz¹dzenie odsy³a bo-

wiem nie tylko bezpoœrednio do prawa merytorycznego pañstwa siedziby EZIG

czy SE, ale tak¿e w niektórych materiach wskazuje prawo prywatne miêdzynaro-

dowe, które dopiero wyznacza w³aœciwe przepisy merytoryczne. Normy kolizyj-

ne prawa pañstwa siedziby mog¹ zaœ odsy³aæ do systemów prawnych innych ni¿

prawo siedziby, co prowadzi do stosowania obok siebie ró¿nych krajowych

porz¹dków prawnych.

Warto podkreœliæ tak¿e, ¿e obecnie istnieje silna tendencja w celu rozszerza-

nia katalogu ponadnarodowych form spó³ek. St¹d przeprowadzona w pracy

analiza, jak kszta³tuje siê odpowiedzialnoœæ oraz systematyzacja tej problematy-

ki, poszerzona o wskazanie niedoskona³oœci regulacji, mog¹ okazaæ siê pomocne

przy konsultacjach nad kolejnymi projektami rozporz¹dzeñ z zakresu europej-

skiego prawa spó³ek. Niniejsza praca w swoim za³o¿eniu ma wiêc staæ siê przy-
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czynkiem do dyskusji nad kszta³tem odpowiedzialnoœci zarz¹dzaj¹cych nie tylko

w EZIG i SE, ale tak¿e w kolejnych spó³kach ponadnarodowych.

Zakres opracowania obejmowaæ bêdzie cywilnoprawne aspekty odpowiedzial-

noœci zarz¹dzaj¹cych EZIG i SE. Praca zostanie poœwiêcona przede wszystkim

zagadnieniom materialnoprawnym. Niemniej jednak poruszone zostan¹ równie¿

najistotniejsze aspekty zwi¹zane z dochodzeniem przez wierzycieli roszczeñ od

zarz¹dzaj¹cych. Nale¿y zastrzec tak¿e, ¿e opracowanie jest poœwiêcone analizie

odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej zarz¹dzaj¹cych za zobowi¹zania prywatno-

prawne EZIG i SE. Wprawdzie zarz¹dzaj¹cy ponosz¹ równie¿ odpowiedzial-

noœæ za zobowi¹zania publicznoprawne, jednak¿e podlega ona zupe³nie innemu

re¿imowi prawnemu. Dodaæ nale¿y, ¿e opracowanie dotyczy kwestii odpowie-

dzialnoœci istniej¹cej na etapie funkcjonowania spó³ki dojrza³ej, nie obejmuje

ono zaœ fazy przed jej rejestracj¹.

Warszawa, maj 2011 r. Autorka
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