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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością (Societas Unius Personae – SUP) odpowiada w najważniejszych 
punktach wnioskowi w sprawie europejskiej spółki prywatnej (SPE), który Komisja wycofała 
w następstwie krytyki Parlamentu Europejskiego. Komisja nie korzysta teraz z okazji do 
rozwiązania stwierdzonych wówczas problemów. Nie realizuje ona swojego celu 
polegającego na ułatwieniu za pomocą SUP zakładania spółek transgranicznych i tym samym 
wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedmiotowy wniosek w sprawie SUP 
sprzyja powstawaniu takich nieprawidłowości jak firmy-skrzynki pocztowe, fikcyjne 
samozatrudnienie czy znoszenie prawa pracowników do współzarządzania.

Kryteria ogólne 

Zasadniczo sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa zamiar ułatwienia 
transgranicznego zakładania przedsiębiorstw, a zwłaszcza MŚP, za warty poparcia. Jednak w 
swoim wniosku Komisja nie ogranicza zakresu zastosowania przepisów do MŚP, ani nie 
przewiduje transgranicznego zakładania firm. 

W konsultacjach na temat wniosku w sprawie SUP uczestniczyli tylko przedstawiciele sektora 
gospodarki i pracodawców, nie zaproszono natomiast przedstawicieli związków zawodowych 
stanowiących podstawowy element partnerstwa społecznego. Sprawozdawczyni uważa takie 
konsultacje za niedostateczne. 

Zatrudnienie i sprawy socjalne 

1. Rozdzielenie siedzib i prawo pracowników do współzarządzania 

We wniosku przewidziano możliwość rozdzielenia siedziby statutowej i siedziby zarządu. 
Oznacza to, że SUP podlega przepisom państwa członkowskiego, w którym jest 
zarejestrowana, niezależnie od tego, gdzie dane przedsiębiorstwo rzeczywiście prowadzi 
działalność.

Pozwala to na łatwe ominięcie wysokich norm ochrony obowiązujących w niektórych 
krajach, co ma szczególny wpływ na prawo pracowników do współzarządzania. 

Zapis ten jest niezgodny z art. 153 ust. 1 lit. f) TFUE1 oraz z art. 27 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. 

2. Firmy-skrzynki pocztowe a indywidualne prawa pracowników 

Możliwość rozdzielenia siedzib skłania też do uchylania się od opodatkowania. Zachęca ona 
również do zakładania firm-skrzynek pocztowych i ułatwia fikcyjne samozatrudnienie.

Przy takiej formie zatrudnienia pracownicy nie korzystają z zabezpieczenia społecznego ani w 
teraźniejszości, ani na starość. Poza tym osłabia ona systemy zabezpieczenia społecznego i 
zmniejsza dochody podatkowe państw członkowskich. Wprowadzenie SUP spotęgowałoby 
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już istniejący dumping płacowy i socjalny. 

We wniosku Komisji niejasne pozostaje też, jak i gdzie pracownicy, których zakład ma 
siedzibę statutową i siedzibę zarządu w różnych miejscach, mogą dochodzić na drodze 
sądowej roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

3. Ochrona pracowników i wierzycieli 

We wniosku nie przewidziano wymogu kapitału minimalnego; do założenia SUP wystarcza 
już jedno euro lub jedna jednostka jakiejkolwiek waluty. Tym samym brak jest rezerwy, która 
jest niezbędna w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością osobistą 
przedsiębiorcy. To, co odnosi się do ochrony wierzycieli, ma też zastosowanie do roszczeń 
pracowniczych. Brak kapitału minimalnego obniża ochronę tych roszczeń. 

Również możliwość zakładania spółek online nie jest wystarczająca z punktu widzenia 
ochrony wierzycieli. To, co miało służyć likwidacji biurokratycznych przeszkód, okazuje się 
być furtką dla wszelkich form działalności przestępczej (firmy-skrzynki pocztowe, pranie 
pieniędzy), ponieważ brak jest notarialnej weryfikacji tożsamości. W ten sposób wpisy w 
rejestrach straciłyby rację bytu.  Jeżeli tożsamość zarządcy pozostaje niejasna lub ukryta, w 
przypadku niewypłacalności lub niewypłacalności noszącej znamiona oszustwa pracownicy i 
ubezpieczenia społeczne nie mieliby możliwości sądownego dochodzenia zaległych płatności 
lub ich wyegzekwowania. 

4. Pomocniczość a pewność prawa 

Celem wniosku jest harmonizacja niektórych aspektów przepisów krajowych, które poza tym 
pozostaną różne. Choć przepisy krajowe mają pozostać różne, identyczna ma być jednak 
nazwa. Jest to mylące i nie gwarantuje pewności prawa. W przypadku rozdzielenia siedzib 
pracownicy mogliby zostać pozbawieni prawa partycypacji również w państwie 
członkowskim, które ją w rzeczywistości przewiduje. Stanowi to naruszenie zasady 
pomocniczości. We wniosku przewidziano zastosowanie przepisów do spółek określonych w 
załączniku II i możliwość zmiany tego załącznika za pomocą aktów delegowanych. W ten 
sposób zmianie uległby jednak zakres zastosowania całego wniosku, a nie tylko danego 
przepisu wykonawczego. Jest to niezgodne ze zwykłą procedurą ustawodawczą UE. 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Komisji.

                                               
1 W celu realizacji celów określonych w art. 151 Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w 
następujących dziedzinach: f) reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym 
współzarządzania.


