
 

DT\1049422PL.doc  PE549.150v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

  

 PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019 

 

Komisja Prawna 
 

6.2.2015 

DOKUMENT ROBOCZY 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 

Komisja Prawna 

Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual 



 

PE549.150v01-00 2/6 DT\1049422PL.doc 

PL 

A. Wprowadzenie 

Dnia 9 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w 

sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem wniosku jest 

ułatwienie każdemu potencjalnemu założycielowi spółki, w szczególności małym i średnim 

przedsiębiorstwom (MŚP), założenia spółki za granicą, dla pobudzania przedsiębiorczości i 

wzrostu gospodarczego, jak również zwiększania innowacji i zatrudnienia w Unii 

Europejskiej.  

Z przeprowadzonej analizy skutków wynika, że jedynie 2% MŚP inwestuje za granicą, 

zakładając nowe spółki. Przyczyny takiej sytuacji obejmują zróżnicowanie przepisów 

krajowych, w szczególności różnice w krajowych przepisach w zakresie prawa spółek, oraz 

brak zaufania do spółek zagranicznych wśród klientów i partnerów handlowych. Z tego 

powodu większość przedsiębiorstw decyduje się na zakładanie spółek zależnych, co 

umożliwia zaoferowanie klientowi bezpieczeństwa związanego z prowadzeniem interesów ze 

spółką krajową. Jednakże założenie spółki zależnej za granicą niesie za sobą znaczne 

obciążenia administracyjne, jak również wysokie koszty bezpośrednie i pośrednie. 

Celem wniosku w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej (statut SPE)1 było ułatwienie 

MŚP prowadzenia działalności transgranicznej dzięki założeniu nowego rodzaju europejskiej 

spółki o charakterze ponadnarodowym. Niestety Radzie nie udało się osiągnąć wymaganej 

przez Traktat jednomyślnej zgody, w związku z czym Komisja podjęła ostatecznie decyzję o 

wycofaniu wniosku i zapowiedziała, że w jego miejsce przedstawi wniosek dotyczący 

alternatywnego środka mającego na celu rozwiązanie części problemów, które miał rozwiązać 

statut SPE2.  

 

B. Uwagi ogólne 

Wniosek Komisji Europejskiej spotkał się z krytyką ze strony niektórych podmiotów 

społecznych. Opracowanie dokumentu roboczego przed sporządzeniem sprawozdania, 

będącego obowiązkiem sprawozdawcy, stanowi przemyślaną decyzję. 

Dyskusja, która po przedstawieniu inicjatywy Komisji miała miejsce na posiedzeniu Komisji 

Prawnej, ukazała szereg rozbieżności dotyczących projektu oraz wiele wątpliwości co do jego 

wykonalności, w tym również co do istnienia europejskiej wartości dodanej. 

W tym kontekście i w ramach odpowiedzialnej realizacji obowiązków sprawozdawcy 

wskazane jest, aby przed sporządzeniem sprawozdania zweryfikowane zostały wszystkie 

istotne okoliczności w sposób, do którego zobowiązano się podczas debaty na posiedzeniu 

Komisji Prawnej. 

Krótko mówiąc, chodzi między innymi o zbadanie najbardziej kontrowersyjnych punktów 

wskazanych przez Komisję oraz określenie możliwych rozwiązań. 

                                                 
1  Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej, COM(2008) 396 

wersja ostateczna. 
2  Wycofanie wniosku w sprawie statutu SPE zostało ogłoszone w załączniku do komunikatu „Sprawność i 

wydajność regulacyjna (REFIT): Wyniki oraz dalsze kroki”, COM(2013) 685 z dnia 2 października 2013 r.  
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C. Wartość dodana wniosku 

Według „Programu prac Komisji na 2015 r. – nowy początek”: „Obywatele oczekują 

skutecznej reakcji Unii na ważne wyzwania gospodarcze i społeczne, takie jak duże 

bezrobocie, powolny wzrost, wysoki poziom długu publicznego, luka inwestycyjna i brak 

konkurencyjności na rynkach światowych. Domagają się też mniejszej ingerencji UE w 

kwestie, w przypadku których państwa członkowskie są lepiej przygotowane do podjęcia 

odpowiednich działań na szczeblu krajowym i regionalnym”.  

Po analizie niniejszego dokumentu roboczego i odnośnej debacie przeprowadzonej w zakresie 

jego treści należy postawić pytanie, czy wniosek ten może mieć wpływ na zatrudnienie, 

wzrost gospodarczy i inwestycje, a także czy może przynieść wymierne korzyści dla 

obywateli.  

 

D. Główne elementy wniosku 

I. Charakter i podstawa prawna 

Wniosek składa się z dwu oddzielnych części. Pierwsza obejmuje szereg zasad 

koordynacyjnych, które powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 

jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością istniejących w państwach 

członkowskich oraz do SUP. Dotyczy postanowień zawartych w dyrektywie 2009/102/WE1, z 

pewnymi modyfikacjami ich treści. Druga część reguluje kwestie związane z SUP. 

Chociaż wniosek w sprawie SUP podziela cel stawiany we wniosku w sprawie statutu SPE, 

odchodzi się w nim od dążenia do utworzenia transgranicznej spółki europejskiej w drodze 

rozporządzenia. Wniosek w sprawie SUP obliguje państwa członkowskie, za pośrednictwem 

dyrektywy, do włączenia do swych odnośnych systemów prawnych nowego rodzaju 

jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o zharmonizowanych wymogach w 

zakresie jej zakładania i funkcjonowania, zaś krajowemu ustawodawstwu pozostawia 

wszelkie aspekty nieujęte w treści dyrektywy. W tym kontekście SUP jest zatem spółką 

krajową. 

Sprawozdawca zdaje sobie sprawę z istniejącej polemiki dotyczącej wybranej przez Komisję 

podstawy prawnej. Jednakże, mając na uwadze cel wniosku polegający na „ułatwieniu 

działalności transgranicznej MŚP i tworzenia spółek jednoosobowych jako spółek zależnych 

w innych państwach członkowskich, ograniczając koszty i obciążenia administracyjne 

związane z zakładaniem takich spółek” oraz „udostępnieniu zharmonizowanych ram 

prawnych regulujących tworzenie spółek jednoosobowych, w tym ustanowieniu jednolitego 

wzoru umowy spółki, chcąc przyczynić się do stopniowego zniesienia ograniczeń swobody 

przedsiębiorczości w odniesieniu do warunków zakładania spółek zależnych na terytorium 

                                                 
1  Dyrektywa 2009/102/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa 

spółek dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona). Dyrektywa 

2009/102/WE zostanie uchylona po przyjęciu dyrektywy w sprawie SUP. 
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państw członkowskich oraz prowadząc do ograniczenia kosztów” (motyw 7 i 8), zdaniem 

sprawozdawcy spełnione są warunki określone w art. 50 ust. 1 i 2 lit. f TFUE.  

 

II. Zakres stosowania (art. 1) 

Po analizie wniosku dotyczącego opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów oraz oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję, sprawozdawca zadaje 

pytanie, czy w rzeczywistości nie lepsze byłoby zawężenie zakresu stosowania do małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP), zgodnie z ich definicją zawartą w dyrektywie 2013/34/UE1, 

jako że to one napotykają największe trudności podczas zakładania działalności w rozmaitych 

państwach członkowskich.  

 

III. Rozdział siedziby statutowej i zarządu albo głównego miejsca prowadzenia działalności 

(art. 10) 

Możliwość ustanowienia siedziby statutowej i głównego miejsca prowadzenia działalności w 

odrębnych państwach członkowskich budzi wątpliwości w zakresie ryzyka wystąpienia 

zjawiska określanego jako „forum shopping” ze strony spółek starających się uniknąć, między 

innymi, partycypacji pracowników w organach nadzorczych przedsiębiorstwa lub dążących 

do czerpania korzyści z mniej wymagających systemów w zakresie opodatkowania czy 

zabezpieczeń społecznych. 

Zdaniem sprawozdawcy regulacja dotycząca rozdziału siedziby i głównego miejsca 

prowadzenia działalności lub jego braku powinna być pozostawiona do rozstrzygnięcia 

ustawodawstwu krajowemu.  

Próba harmonizacji tak wrażliwej kwestii staje się niemal prowokacją do tego, aby wniosek w 

sprawie SUP został odrzucony przez państwa, które aspekt ten skłania do jego odrzucenia. 

Tym niemniej sprawozdawca proponuje rozważenie, czy koniecznością jest wymóg, aby 

zarządcy zamieszkiwali w kraju, w którym znajduje się siedziba statutowa spółki. W razie jej 

braku, spółkami można by zarządzać wyłącznie za pomocą środków elektronicznych, a zatem 

spełniona zostałaby jedna z przesłanek dla niniejszego wniosku: dostosowanie do ery 

cyfrowej.  

 

IV. Jednolity wzór umowy spółki2 (art. 11) 

                                                 
1  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych 

sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych 

rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca 

dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19). 
2  W hiszpańskiej wersji językowej wniosku błędnie mowa jest o „akcie założycielskim”, ponieważ w 

rzeczywistości chodzi o umowę spółki. 
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Podstawowy element rejestracji online stanowi istnienie jednolitego wzoru umowy spółki, 

który powinien obejmować aspekty dotyczące założenia, działalności, kapitału, organizacji, 

prowadzenia ksiąg i rozwiązywania SUP. Komisja proponuje przyjęcie takiego jednolitego 

wzoru w drodze aktu wykonawczego. 

Sprawozdawca nie zgadza się, aby określenie podstawowego elementu wniosku miało się 

odbyć w drodze aktu wykonawczego. Nie tylko prowadzi to do pozbawienia Parlamentu 

kontroli nad opracowaniem wzoru, ale przede wszystkim, zdaniem sprawozdawcy, nie są 

spełnione warunki art. 291 TFUE. Chociaż sprawozdawca ma świadomość, że przyszłe 

zmiany wzoru wymagałyby postępowania według zwykłej procedury ustawodawczej, skłania 

się ku włączeniu wzoru do dyrektywy w postaci załącznika. 

 

V. Rejestracja online (art. 14) 

Wniosek obliguje państwa członkowskie do umożliwienia rejestracji nowo zakładanych SUP 

drogą elektroniczną, bez konieczności stawienia się członka-założyciela przed organami 

władzy państwa członkowskiego, w którym dokonywana jest rejestracja. 

Bez wątpienia taka procedura, która obecnie praktykowana jest w niektórych państwach 

członkowskich, ogromnie przyspieszy proces rejestracyjny i ograniczy koszty związane z 

założeniem spółki. Jednakże wobec braku wymogu udziału notariusza bądź fizycznej 

obecności założyciela spółki, sprawozdawca zaniepokojony jest brakiem bezpieczeństwa 

prawnego, jak również możliwością wykorzystywania takiego systemu do celów 

niedozwolonych, jak na przykład pranie pieniędzy czy unikanie zobowiązań podatkowych. 

Możliwe jest ograniczenie tego ryzyka, jeżeli państwa członkowskie ustanowią bezpieczne 

zasady postępowania, w postaci podpisu elektronicznego lub udziału urzędnika celem 

weryfikacji tożsamości założyciela, bez uszczerbku dla możliwości dokonania rejestracji 

online.  

Sprawozdawca jest również zdania, że należy zezwolić państwu członkowskiemu na 

nieuznanie zagranicznych środków identyfikacji elektronicznej, które nie spełniałyby 

wymogów rozporządzenia (UE) nr 182/20111. 

W odniesieniu do tego artykułu sprawozdawca uważa, że propozycja zawarta w poprawce nr 

22 projektu opinii Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów przedstawia 

możliwe rozwiązanie łączące dwa istniejące, odmienne wzory rejestracyjne obowiązujące w 

państwach członkowskich2.  

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 

oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73). 
2  Dokładność danych, ustalenia tożsamości i prawdziwości dokumentów mają zasadnicze znaczenie dla ochrony 

bezpieczeństwa rejestrów krajowych i zakładania spółek online. Państwa członkowskie powinny posiadać 

możliwość utrzymania przepisów dotyczących weryfikacji procesu rejestracji w celu przeprowadzania kontroli 

tożsamości członków-założycieli lub ich przedstawicieli oraz dokumentów przedłożonych do rejestracji, w tym 

kontroli dokonywanych przy udziale notariuszy lub prawników, pod warunkiem, że procedura rejestracji jako 
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VI. Kapitał zakładowy wynoszący 1 EUR (art. 16) 

Kapitał zakładowy SUP wynosi co najmniej 1 EUR. W państwach członkowskich, w których 

euro nie jest walutą krajową, kapitał zakładowy wynosi co najmniej jedną jednostkę waluty 

danego państwa członkowskiego. 

Sprawozdawca, wywodzący się z tradycji prawnej, w której kapitał zakładowy stanowi 

zabezpieczenie dla wierzycieli, zaniepokojony jest tą zasadą, w szczególności w połączeniu z 

brakiem obowiązku tworzenia przez SUP ustawowego kapitału rezerwowego. Wniosek 

„rekompensuje” brak kapitału rezerwowego szeregiem zabezpieczeń płynności koniecznych 

dla umożliwienia wypłaty dywidend: wymóg uzyskania pozytywnego wyniku testu 

bilansowego i wydania oświadczenia o wypłacalności. 

Sprawozdawca uważa, że rozwiązaniem mogłoby być pozostawienie państwom 

członkowskim możliwości narzucenia obowiązku utworzenia kapitału rezerwowego.    

 

E. Wniosek 

Sprawozdawca wierzy w potencjał wniosku Komisji jako siły napędowej na rzecz tworzenia 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W obecnej dobie, kiedy Unia nie odzyskała jeszcze sił 

po kryzysie, zasadnicze znaczenie ma wspieranie ducha przedsiębiorczości przy 

jednoczesnym ograniczaniu obciążeń administracyjnych i kosztów.  

Sprawozdawca zdaje sobie zarazem sprawę z ryzyka, iż ewentualne zalety, które niesie za 

sobą ta nowa forma spółki mogą okazać się ograniczone, jeżeli wiele możliwości zostanie 

pozostawionych w rękach państw członkowskich. Wobec powyższego opowiada się za 

niezbędną harmonizacją, mając na celu utrzymanie europejskiej wartości dodanej 

uzasadniającej inicjatywę.  

Sprawozdawca wzywa sprawozdawców pomocniczych, oraz ogółem wszystkich członków, 

do kontynuacji prowadzonej dyskusji i wspólnego poszukiwania możliwych rozwiązań, aby 

nie stracić ostatniej szansy na ustanowienie zharmonizowanych ram prawnych dla tworzenia 

MŚP, umożliwiających działalność transgraniczną, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów 

i obciążeń administracyjnych. 

Jako że europejska agenda cyfrowa stanowi priorytet Komisji na najbliższe pięć lat, 

niezbędne jest dostosowanie sposobu zakładania spółek do ery cyfrowej. 

W każdym przypadku celem jest połączenie nowoczesności i ograniczenia formalności i 

biurokracji z zapewnieniem nieodzownych zabezpieczeń prawnych. 

                                                                                                                                                         
całość będzie mogła być przeprowadzona drogą elektroniczną i na odległość. Każde państwo członkowskie 

powinno jasno określić swoje krajowe wymogi w zakresie procedury identyfikacji elektronicznej online na 

stronie internetowej rejestru. 


