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Postępująca integracja unijna jest zjawiskiem wieloznacznym i wielowymia-
rowym wpisującym się w ogólnoświatowy trend globalizacyjny. Szczególnie wy-
raźnie globalizacja przejawia się w wymiarze ekonomicznym. Jest to zjawisko 
polegające m.in. na tworzeniu ponadnarodowych międzypaństwowych struktur 
w dziedzinie gospodarczej. Unia Europejska mając to zjawisko na uwadze stano-
wi prawo będące dogodną platformą współpracy gospodarczej pomiędzy przed-
siębiorcami spomiędzy państw członkowskich. Oprócz wielkich przedsiębiorstw 
i międzynarodowych koncernów wciąż aktualna jest współpraca i potrzeba kon-
kurencyjności mniejszych przedsiębiorców. Prawo Unii Europejskiej dąży do har-
monizacji i wytworzenia struktur prawnych umożliwiających transgraniczne zrze-
szanie się mniejszych i średnich przedsiębiorców europejskich przez co mogą być 
oni konkurencyjni w globalnej sieci gospodarczych powiązań. Europeizacja sto-
sunków gospodarczych jest również wyraźnie widoczna w ramach prawa spółek, 
które ma bardzo duże znaczenie dla polskich przedsiębiorstw. 

Przedmiotowa monografia jest efektem pogłębionej analizy niemieckiego pra-
wa spółek na tle systemu prawa europejskiego. Wyniki tej analizy znalazły swoje 
odbicie w realiach polskiego prawa, które jest bardzo zbliżone do rozwiązań nie-
mieckich. Jest zastanawiające dlaczego tak niewiele Zgrupowań zostało dotych-
czas utworzonych na gruncie polskiego prawa od czasu wejścia w życie polskiej 
ustawy z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spół-
ce europejskiej. Największe zalety Zgrupowania to możliwość sprawnej współ-
pracy europejskiej w sformalizowanej postaci i niskie koszty funkcjonowania, jak 
również brak wymogu wniesienia kapitału założycielskiego połączony z łatwoś-
cią rejestracji w każdym państwie członkowskim. Dużą zaletą jest także prostota 
stosunków podatkowych w każdym państwie członkowskim oraz bardzo prosta 
księgowość na wzór spółki jawnej. Można mieć nadzieję, że dzięki tym niewąt-
pliwym zaletom Zgrupowanie będzie podmiotem coraz częściej występującym 
w polskich realiach rynkowych. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodar-
czych pomyślane jest jako formuła współpracy między przedsiębiorcami europej-
skimi. Jest to forma działalności szczególnie predestynowana do międzykrajowej 
współpracy na gruncie handlowo-gospodarczym. Nie należy zapominać, że także 
wszelkie inicjatywy badawcze, naukowe lub charytatywne, jak i kulturalne o cha-
rakterze non profit mogą korzystać z tej formy zrzeszania się. Warto przy tym 
pamiętać, że oprócz działalności handlowej na rynku funkcjonują podmioty, dla 
których działalność gospodarcza stanowi jedynie pochodną ich głównej aktyw-
ności (np. jednostki badawcze i naukowe, gminy i przedsiębiorstwa użyteczno-
ści publicznej). Wydaje się, że Zgrupowanie stanowić może dogodną alternatywę 
dla współpracy tych jednostek w obszarze trsanseuropejskim. Warto więc zwrócić 
w przyszłości uwagę na tę formę prawną, która oferuje bardzo dużą swobodę or-
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ganizacyjną, a przy tym nie zatraca korporacyjnego charakteru stosunków tak po-
żądanego dla sprawnej realizacji wspólnego celu pomiędzy członkami zrzeszony-
mi w Zgrupowaniu. 

Opracowanie może być użyteczne dla prawników praktyków oraz osób za-
rządzających przedsiębiorstwami, których zakres działania obejmuje obszar nie 
tylko Polski, ale także Unii Europejskiej. Praca niniejsza powinna zainteresować 
wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją orientację w dziedzinie europej-
skiego prawa spółek i poszukują możliwości transgranicznej współpracy gospo-
darczej w najbardziej prostej i niesformalizowanej formie. 

Poznań, grudzień 2011 r.        Marcin Sokołowski


