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Spó³dzielnia europejska jako nowy rodzaj spó³dzielni
szczebla podstawowego

I. Wprowadzenie

Z dniem 18 sierpnia 2006 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 22 lipca
2006 r. o spó³dzielni europejskiej (Dz.U. Nr 149, poz. 1077). Przepisy
tej ustawy wykonuj¹ postanowienia rozporz¹dzenia Rady Nr 1435/2003/
WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej
(SCE) (Dz.Urz. WE L 207 z 18 sierpnia 2003 r., s. 1; Dz.Urz. UE, Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 17, t. I, s. 280) oraz wdra¿aj¹ dyrektywê Rady
Nr 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupe³niaj¹c¹ statut spó³dzielni
europejskiej w odniesieniu do zaanga¿owania pracowników (Dz.Urz. WE L
207 z 18 sierpnia 2003 r., s. 25; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t. IV, s. 338). Na zalety spó³dzielni europejskiej jako instrumentu
s³u¿¹cego dla prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej lub spo³ecznej zwróci³a
uwagê Komisja Europejska. Jej zdaniem spó³dzielnie s¹ szczególnie atrak-
cyjn¹ form¹ prawn¹ prowadzenia dzia³alnoœci w sektorze us³ug, jest to
bowiem typ organizacji, która mo¿e realizowaæ jednoczeœnie cele gospo-
darcze oraz spo³eczne. Spó³dzielczoœæ odgrywa tak¿e wa¿n¹ rolê w sek-
torze rolnictwa. W krajach Unii dzia³a ponad 300 tys. spó³dzielni skupia-
j¹cych ponad 140 milionów obywateli oraz zatrudniaj¹cych oko³o 5
milionów osób. Z informacji Komisji Europejskiej wynika, ¿e przyk³adowo
w Holandii tworz¹ one ponad 80% holenderskiej produkcji rolnej, we
Francji oko³o 50% us³ug bankowych, w Hiszpanii oko³o 20% opieki
zdrowotnej, w Szwecji oko³o 60% leœnictwa. Na rynku mieszkaniowym
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i developerskim spó³dzielnie maj¹ szczególnie mocn¹ pozycjê we Francji,
Szwecji i Norwegii. Natomiast spó³dzielnie pracownicze posiadaj¹ du¿e
znaczenie we W³oszech i Hiszpanii. W naszym kraju spó³dzielczoœæ posiada
równie¿ bardzo istotne znaczenie w wielu sektorach produkcji i us³ug.
Nie mo¿na marginalizowaæ roli spó³dzielni mieszkaniowych, a g³ownie
spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych oraz spó³dzielni dzia-
³aj¹cych w sektorze rolnictwa. Bardzo prê¿nie rozwija siê w ostatnich
latach sektor spó³dzielczoœci mleczarskiej.

Spó³dzielnie nie tylko tworz¹ nowe miejsca pracy, ale tak¿e s³u¿¹
integracji spo³ecznej. Niekoniecznie d¹¿¹ te¿ do maksymalizacji zysków,
ale s³u¿¹ przede wszystkim zaspokajaniu ró¿norakich potrzeb.

Wprowadzenie formy prawnej spó³dzielni na poziomie europejskim ma
sprzyjaæ rozwojowi i funkcjonowaniu tego sektora na ca³ym terytorium
Wspólnoty Europejskiej. Status spó³dzielni europejskiej ma umo¿liwiaæ
spó³dzielniom szczebla podstawowego prowadzenie dzia³alnoœci statuto-
wej w ca³ej Unii Europejskiej przy zachowaniu jednej osobowoœci prawnej
i tego samego zestawu przepisów prawnych.

Rozporz¹dzenie to nie unifikuje regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych
w krajach Unii Europejskiej ani te¿ nie harmonizuje legislacji obowi¹zu-
j¹cych w poszczególnych krajach. Nie wymaga on równie¿ implementacji
do prawa krajowego, gdy¿ wi¹¿e ono w ca³oœci i jest bezpoœrednio
stosowane we wszystkich krajach cz³onkowskich.

W myœl art. 78 ust. 1 tego rozporz¹dzenia pañstwa cz³onkowskie
zobowi¹zane zosta³y do wydania przepisów wykonawczych w celu
zapewnienia skutecznego zastosowania tego rozporz¹dzenia. Zgodnie z art.
80 na wydanie tych przepisów nasz kraj mia³ czas do 18 sierpnia 2006 r.
Ustawodawca polski dochowa³ tego terminu, gdy¿ ustawa z dnia 22 lipca
2006 r. o spó³dzielni europejskiej wesz³a w ¿ycie dok³adnie w dniu 18
sierpnia 2006 r.

Uchwalenie tej ustawy by³o mo¿liwe dziêki przygotowaniu jej projektu
przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego. Mianowicie w dniu 23
maja 2005 r. jej przewodnicz¹cy prof. Zbigniew Radwañski powo³a³ zespó³
problemowy do problematyki spó³dzielni europejskiej. Przewodnicz¹cym
tego zespo³u zosta³ prof. Stanis³aw So³tysiñski, który miêdzy innymi
opracowywa³ za³o¿enia ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim
zgrupowaniu interesów gospodarczych i spó³ce europejskiej. W sk³ad
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tego zespo³u weszli m. in. specjaliœci z zakresu prawa spó³dzielczego –
profesorowie K. Pietrzykowski, M. Wrzo³ek-Romañczuk, H. Cioch,
E. Marsza³kowska-Krzeœ, eksperci z zakresu prawa europejskiego –
dr A. Rachwa³ i K. Oplustil. Prace koordynowa³ sekretarz Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Cywilnego Sêdzia R. Zegad³o. Dziêki zaanga¿owaniu
ca³ego zespo³u w styczniu 2006 r. prace zosta³y zakoñczone i projekt
ustawy o spó³dzielni europejskiej zosta³ przekazany Ministrowi Sprawie-
dliwoœci. Nasuwa siê wniosek, ¿e projekty tak wa¿nych ustaw powinny
byæ przygotowywane przez ekspertów. Skomplikowana materia zarówno
rozporz¹dzenia, jak i projektu ustawy o spó³dzielni europejskiej spowo-
dowa³a, i¿ ani Sejm, ani Senat nie wniós³ praktycznie ¿adnych istotnych
poprawek. Mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ ustawa o spó³dzielni europejskiej
pozostaje w pe³ni w zgodnoœci z przepisami rozporz¹dzenia Rady Nr
1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spó³dzielni
europejskiej (SCE).

Nale¿y te¿ zaznaczyæ, i¿ przepisy rozporz¹dzenia w sprawie statutu
spó³dzielni europejskiej w naszej doktrynie by³y ju¿ omówione w kilku
publikacjach autorstwa R. Skubisza i M. Trzebiatowskiego1, M. Wrzo³ek-
Romañczuk2, P. Saganka3, R. Trzaskowskiego4.

Nale¿y mieæ nadziejê, i¿ na bazie tej ustawy w naszym kraju bêd¹
mog³y byæ tworzone spó³dzielnie europejskie, jak równie¿ spó³dzielnie
polskie bêd¹ mog³y przekszta³caæ siê w spó³dzielnie europejskie i po prze-
kszta³ceniu prowadziæ dzia³alnoœæ statutow¹ na obszarze Unii Europej-
skiej. Nale¿y podkreœliæ, i¿ do przekszta³ceñ polskich spó³dzielni (banków
spó³dzielczych, spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych) oraz
spó³dzielni dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 17 wrzeœnia 1982 r.
– Prawo spó³dzielcze5 w spó³dzielnie europejskie okreœlone w rozporz¹-

1 R. S k u b i s z, M. T r z e b i a t o w s k i, Spó³dzielnia europejska, Kwartalnik Prawa
Prywatnego, Warszawa 2003.

2  M. W r z o ³ e k - R o m a ñ c z u k, Rozporz¹dzenie w sprawie statutu dla spó³dzielni
europejskiej, Zeszyty Naukowe WWSE, Warszawa 2003, nr 27.

3 P. S a g a n e k, Rozporz¹dzenie wspólnotowe o spó³dzielni europejskiej, Przegl¹d
Prawa Europejskiego 2004, nr 2.

4 R. T r z a s k o w s k i,  Spó³dzielnia europejska, Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci,
Warszawa 2004.

5 Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.
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dzeniu i ustawie o spó³dzielni europejskiej bêd¹ mia³y zastosowanie nie
przepisy ustawy – Prawo spó³dzielcze, lecz przepisy ustawy z dnia 15
wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037
ze zm.). Oznacza to, i¿ spó³dzielnia europejska jest bli¿sza (w przypadku
jej za³o¿enia b¹dŸ przekszta³cenia spó³dzielni w spó³dzielniê europejsk¹),
spó³ce akcyjnej ani¿eli spó³dzielni.

Celem niniejszego artyku³u jest omówienie podstawowych za³o¿eñ
zawartych w ustawie o spó³dzielni europejskiej.

Ustawa ta w relacji do ustawy z dnia 17 wrzeœnia 1982 r. – Prawo
spó³dzielcze pozostaje w takim samym zwi¹zku jak przyk³adowo przepisy
ustaw o spó³dzielniach mieszkaniowych, spó³dzielczych kasach oszczêd-
noœciowo-kredytowych czy te¿ bankach spó³dzielczych. Jest to wiêc
ustawa o charakterze lex specialis. Niemniej jednak w kwestiach nieure-
gulowanych w ustawie o spó³dzielni europejskiej w drodze analogii
w pierwszej kolejnoœci nale¿y stosowaæ jednak regulacje zawarte nie
w ustawie – Prawo spó³dzielcze, lecz w kodeksie spó³ek handlowych.
Mo¿na prima facies wyraziæ pogl¹d, ¿e spó³dzielnie europejskie, co do
istoty bli¿sze s¹ spó³dzielniom osób prawnych. Tym siê ró¿ni¹ miêdzy
innymi od spó³dzielni szczebla podstawowego, które prowadz¹ dzia³al-
noœæ na podstawie przepisów ustawy – Prawo spó³dzielcze i odrêbnych
ustaw, ¿e bêd¹ mog³y prowadziæ dzia³alnoœæ statutow¹ na obszarze ca³ej
Unii Europejskiej b¹dŸ w niektórych jej krajach. Z tego, co mi wiadomo,
wiele spó³dzielni mleczarskich i finansowych chcia³oby tak¹ dzia³alnoœæ
podj¹æ w najbli¿szym czasie. Nie by³o to jednak mo¿liwe przed uchwa-
leniem tej ustawy, pomimo to ¿e od ponad dwóch lat jesteœmy pe³no-
prawnymi cz³onkami Unii Europejskiej.

II. Istota spó³dzielni europejskiej

Przepisy ustawy o spó³dzielni europejskiej nie podaj¹ legalnej definicji.
Zgodnie z art. 2 pkt 8 tej ustawy spó³dzielni¹ europejsk¹ jest spó³dzielnia
okreœlona w rozporz¹dzeniu Rady Nr 1435/2003/WE z 22 lipca 2003 r.
w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej. Oznacza to, i¿ jej istota zosta³a
okreœlona w przepisach rozporz¹dzenia o statucie spó³dzielni europejskiej.
W myœl art. 1 ust. 2 ak. 1 jest ona spó³k¹, której kapita³ zak³adowy jest
podzielony na udzia³y. W myœl art. 1 ust. 5 spó³dzielnia europejska posiada
osobowoœæ prawn¹, któr¹ zgodnie z art. 18 ust. 1 uzyskuje w momencie
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wpisu do rejestru pañstwa cz³onkowskiego, w którym ma siedzibê. Jak
stanowi art. 1 ust. 3 celem dzia³alnoœci spó³dzielni europejskiej jest za-
spokajanie potrzeb jej cz³onków i rozwój jej dzia³alnoœci gospodarczej
i spo³ecznej, w szczególnoœci przez zawieranie z nimi umów o dostar-
czenie towarów lub o œwiadczenie us³ug b¹dŸ te¿ wykonywanie pracy
takiego rodzaju, jaki wykonuje lub zleca spó³dzielnia europejska. Zakres
zadañ statutowych, jakie mog¹ byæ realizowane przez spó³dzielniê euro-
pejsk¹, jest wiêc bardzo szeroki. Celem tej spó³dzielni niekoniecznie musi
byæ d¹¿enie do osi¹gania b¹dŸ maksymalizacji zysków. Spó³dzielnia ta
bowiem mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ typu non profit (jak organizacje
pozarz¹dowe typu fundacje, stowarzyszenia), ale tak¿e mo¿e prowadziæ
dzia³alnoœæ stricte gospodarcz¹ nastawion¹ na osi¹ganie zysku. W takim
wypadku zysk ten mo¿e ulegaæ podzia³owi pomiêdzy cz³onków danej
spó³dzielni. Jak wynika z art. 66 i 67 ust. 2 rozporz¹dzenia, zysk mo¿e
byæ dzielony przez oprocentowanie wk³adów (w formie pieniê¿nej, przy-
znanie dodatkowych udzia³ów) albo przez wyp³atê dywidend. Wielkoœæ
dywidend uzale¿niona jest od zaanga¿owania kapita³owego cz³onków i – co
jest bardzo istotne – wyp³aty dywidend musz¹ nastêpowaæ proporcjonalnie
do transakcji dokonywanych przez cz³onków ze spó³dzielni¹ europejsk¹
lub proporcjonalnie do pracy œwiadczonej przez nich na jej rzecz. Regu³y
partycypowania w zyskach zwi¹zane z wyp³at¹ dywidend w danej spó³-
dzielni ró¿ni¹ siê od zasad obowi¹zuj¹cych w tym zakresie, zarówno na
gruncie polskiego prawa spó³dzielczego, jak i polskiego prawa handlo-
wego, obowi¹zuj¹cego w spó³kach kapita³owych. Moim zdaniem w spó³-
dzielni obowi¹zuj¹ zasady zbli¿one do tych, które obowi¹zuj¹ de lege lata
na gruncie polskiego prawa spó³dzielczego w odniesieniu do spó³dzielni
osób prawnych6.

Z regulacji zawartych w tym rozporz¹dzeniu nie wynika w sposób
jednoznaczny, czy w przypadku, gdy spó³dzielnia europejska prowadzi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ma ona obowi¹zek prowadziæ obligatoryjnie dzia-
³alnoœæ spo³eczn¹ (niegospodarcz¹, non profit) na rzecz swoich cz³on-
ków.

6 Bli¿ej Z. N i e d b a ³ a, Spó³dzielnie osób prawnych i niektóre szczególne rodzaje
spó³dzielni w œwietle obowi¹zuj¹cej i projektowanej ustawy, Ruch Prawniczy, Ekonomicz-
ny i Socjologiczny 2005, z. 3.
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W doktrynie ju¿ powsta³y spory w kwestii okreœlenia istoty spó³dzielni
europejskiej. Przyk³adowo R. Skubisz i M. Trzebiatowski7 reprezentuj¹
pogl¹d, i¿ spó³dzielnia europejska jest spó³k¹ o kapitale podzielonym na
udzia³y, posiadaj¹c¹ osobowoœæ prawn¹, jednak¿e ka¿dy cz³onek tej
spó³dzielni ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialnoœæ za jej zobowi¹-
zania do wysokoœci objêtego przez siebie udzia³u. Statut spó³dzielni eu-
ropejskiej mo¿e jednak tê odpowiedzialnoœæ rozszerzyæ lub nawet wpro-
wadziæ odpowiedzialnoœæ nieograniczon¹. Takie regulacje s¹ niedopuszczalne
zarówno na gruncie prawa spó³dzielczego (odpowiedzialnoœæ do wyso-
koœci zadeklarowanych udzia³ów), jak równie¿ na gruncie kodeksu spó³ek
handlowych w odniesieniu do spó³ki z o.o. oraz do spó³ki akcyjnej. Ich
zdaniem cel statutowej dzia³alnoœci spó³dzielni europejskiej mo¿e byæ
okreœlany alternatywnie, a nie ³¹cznie i jest okreœlany jako:

1) zaspokajanie potrzeb cz³onków albo
2) wspieranie ich dzia³añ gospodarczych i spo³ecznych.
Tak szerokie okreœlenie celów nasuwa w¹tpliwoœæ, czy spó³dzielnie

te z punktu widzenia kodeksu cywilnego i ustawy o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej bêd¹ uznawane za przedsiêbiorców w sensie ekono-
micznym. Zdaniem R. Trzaskowskiego8 do spó³dzielni europejskiej w pe³-
nym zakresie ma zastosowanie art. 44 ak. 2 Traktatu o utworzeniu
Wspólnoty Europejskiej9. Oznacza to, ¿e spó³dzielnia europejska jest niczym
innym jak spó³k¹ w rozumieniu art. 48 ak. 2 TWE. Przepis ten stanowi,
i¿ przez spó³ki rozumie siê spó³ki prawa cywilnego, a tak¿e spó³dzielnie
oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyj¹tkiem
spó³ek, których dzia³alnoœæ nie jest nastawiona na osi¹ganie zysków. Autor
ten, w moim przekonaniu, nie podj¹³ próby okreœlenia istoty spó³dzielni
europejskiej. Reprezentujê pogl¹d, i¿ spó³dzielnia europejska jest niew¹t-
pliwie osob¹ prawn¹ typu korporacyjnego. Jest to niew¹tpliwie osoba
prawna prawa prywatnego, a nie prawa publicznego. Ró¿ni siê ona od
spó³dzielni w rozumieniu polskiego prawa spó³dzielczego (art. 1 ustawy
z dnia 17 wrzeœnia 1982 r. podaje legaln¹ definicjê spó³dzielni). Pomimo

7 R. S k u b i s z, M. T r z e b i a t o w s k i, Spó³dzielnia europejska..., s. 544.
8 R. T r z a s k o w s k i, Spó³dzielnia europejska..., s. 22.
9 Traktat z 25 marca 1957 r. ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (tekst jedn.: Dz.Urz.

UE C 325 z 24 grudnia 2002 r.).
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to, ¿e rozporz¹dzenie okreœla je jako spó³kê, której kapita³ zak³adowy jest
podzielony na udzia³y, to nie jest ona tylko i wy³¹cznie spó³k¹, poniewa¿
w rozumieniu TWE spó³dzielnie równie¿ zaliczane s¹ do spó³ek. Dok³adna
analiza przepisów zarówno rozporz¹dzenia, jak i ustawy o spó³dzielni
europejskiej prowadzi do wniosku, i¿ spó³dzielnia europejska jest osob¹
prawn¹ sui generis posiadaj¹c¹ elementy zarówno spó³ek kapita³owych,
spó³dzielni sensu stricte, jak równie¿ stowarzyszeñ. Niektóre spó³dzielnie
europejskie, ze wzglêdu na realizowane cele o charakterze niegospodar-
czym, mo¿na zaliczyæ wprost do organizacji pozarz¹dowych czy te¿
organizacji po¿ytku publicznego.

Interesuj¹cy pogl¹d wyrazi³a M. Wrzo³ek-Romañczuk, której zdaniem
spó³dzielnia europejska jest spó³dzielni¹ o zmiennym kapitale (podzielonym
na udzia³y) i zmiennym sk³adzie osobowym. Jej podstawowym celem jest
zaspokajanie potrzeb cz³onków oraz wspieranie ich dzia³alnoœci gospo-
darczej i spo³ecznej, w szczególnoœci przez zawieranie z nimi umów
dostawy towarów i us³ug albo umów o pracê. Spó³dzielnia europejska
mo¿e mieæ równie¿ na celu zaspokajanie potrzeb cz³onków przez pro-
mowanie ich udzia³u w dzia³alnoœci gospodarczej w spó³dzielni europej-
skiej (w spó³dzielniach europejskich lub w spó³dzielniach krajowych).
Spó³dzielnia europejska mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ przez spó³dzielniê-
córkê. O ile statut nie stanowi inaczej, nie mo¿e ona œwiadczyæ na rzecz
osób trzecich niebêd¹cych cz³onkami lub pozwalaæ im uczestniczyæ w jej
dzia³alnoœci10. Szkoda, i¿ autorka ta nie rozwinê³a swoich myœli. Moim
zdaniem stoi ona na stanowisku, ¿e spó³dzielnia europejska jest jednak
spó³dzielni¹ o specyficznych celach, które odbiegaj¹ od istoty spó³dzielni
okreœlonej w przepisach polskiego prawa spó³dzielczego. Reprezentujê
pogl¹d, i¿ pomimo odes³ania do regulacji zawartych w kodeksie spó³ek
handlowych, spó³dzielnie europejskie posiadaj¹ wiele cech bli¿szych
spó³dzielniom ani¿eli spó³kom prawa handlowego.

Okreœlenie istoty spó³dzielni europejskiej wymagaæ bêdzie, moim
zdaniem, pog³êbionych badañ naukowych, które nie bêd¹ mog³y ogra-
niczaæ siê tylko i wy³¹cznie do wyk³adni przepisów ustawy o spó³dzielni
europejskiej, ale przede wszystkim obejmowaæ powinny regulacje unijne

10 M. W r z o ³ e k - R o m a ñ c z u k, Rozporz¹dzenie w sprawie statutu…, s. 26-27.
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zawarte zarówno w TWE, jak i w rozporz¹dzeniu Rady o statucie spó³dzielni
europejskiej, a tak¿e innych aktach unijnych.

III. Utworzenie spó³dzielni europejskiej

Jak wynika z art. 2 ustawy o spó³dzielni europejskiej, spó³dzielnie
europejskie mog¹ byæ tworzone przez spó³dzielnie w rozumieniu art.
1 ustawy – Prawo spó³dzielcze, spó³dzielcze kasy oszczêdnoœciowo-kre-
dytowe w rozumieniu art. 2 ustawy o spó³dzielczych kasach oszczêd-
noœciowo-kredytowych, a tak¿e banki spó³dzielcze w rozumieniu ustawy
o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach
zrzeszaj¹cych. Jak wynika z art. 7, poza wy¿ej wymienionymi podmio-
tami w tworzeniu spó³dzielni europejskiej mog¹ uczestniczyæ równie¿ inne
osoby prawne okreœlone w art. 2 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady w sprawie
statutu spó³dzielni europejskiej.

Prima facies nasuwa siê wniosek, i¿ przepisy reguluj¹ce zak³adanie
spó³dzielni europejskich zawarte s¹ zarówno w rozporz¹dzeniu, jak rów-
nie¿ w prawie spó³dzielczym obowi¹zuj¹cym w kraju, w którym spó³-
dzielnia bêdzie mia³a swoj¹ siedzibê. W myœl art. 11 ust. 1 rozporz¹dzenia
rejestracja spó³dzielni europejskiej powinna nast¹piæ w tym pañstwie
cz³onkowskim, w którym ma ona swoj¹ siedzibê statutow¹ i nast¹piæ
powinna ona zgodnie z przepisami w³aœciwymi dla spó³ek akcyjnych. Art.
3 ustawy o spó³dzielni europejskiej stanowi, i¿ spó³dzielnia europejska
podlega wpisowi do rejestru na zasadach okreœlonych dla spó³ek akcyj-
nych. Do zg³oszenia spó³dzielni europejskiej do rejestru stosuje siê od-
powiednio art. 318 ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. – Kodeks spó³ek
handlowych. W myœl art. 4 ust. 1 ustawy o spó³dzielni europejskiej, jak
równie¿ zgodnie z art. 7 ust. 8 i art. 73 ust. 1 rozporz¹dzenia organem
w³aœciwym jest s¹d rejestrowy w³aœciwy wed³ug siedziby statutowej
spó³dzielni europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ustawy o spó³dzielni europejskiej Centralna Informacja
Krajowego Rejestru S¹dowego przekazuje dane, które zgodnie z art. 13
rozporz¹dzenia podlegaj¹ og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Unii Eu-
ropejskiej, do Urzêdu Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w terminie
miesi¹ca od dnia ich og³oszenia w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym.

Spó³dzielnia europejska mo¿e zostaæ utworzona na jeden z piêciu
sposobów wymienionych w rozporz¹dzeniu:
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1) przez co najmniej piêæ osób fizycznych zamieszka³ych w co najmniej
dwóch pañstwach cz³onkowskich,

2) przez co najmniej piêæ osób fizycznych oraz spó³ek i firm w ro-
zumieniu art. 48 ust. 2 TWE i przez inne krajowe osoby prawne prawa
publicznego i prywatnego za³o¿one zgodnie z prawem któregoœ z pañstw
Wspólnoty, maj¹ce siedzibê lub podlegaj¹ce prawu co najmniej dwóch
ró¿nych pañstw cz³onkowskich,

3) przez spó³ki i firmy w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE i inne osoby
prawne podlegaj¹ce prawu publicznemu lub prywatnemu, utworzone
wed³ug prawa pañstwa cz³onkowskiego, podlegaj¹ce prawu co najmniej
dwóch ró¿nych pañstw cz³onkowskich,

4) przez po³¹czenie spó³dzielni utworzonych wed³ug prawa pañstwa
cz³onkowskiego, a maj¹cych siedziby statutowe i siedziby rzeczywiste
na terenie Wspólnoty, pod warunkiem, ¿e co najmniej dwie podlegaj¹
prawu ró¿nych pañstw cz³onkowskich,

5) przez przekszta³cenie spó³dzielni utworzonej wed³ug prawa pañstwa
cz³onkowskiego, która ma swoj¹ siedzibê statutow¹ i rzeczywist¹ na
terenie Wspólnoty i przez co najmniej dwa ostatnie lata mia³a zak³ad lub
dzia³a³a przez spó³dzielniê – córkê podlegaj¹c¹ przepisom prawa pañstwa
cz³onkowskiego11.

Zdaniem R. Trzaskowskiego istniej¹ trzy drogi utworzenia spó³dzielni
europejskiej.

1. Pierwsza polega na utworzeniu spó³dzielni niejako „na pniu” – polega
ona na tym, ¿e spó³dzielniê tak¹ mo¿e utworzyæ:

1) co najmniej piêæ osób fizycznych zamieszka³ych w co najmniej
dwóch krajach cz³onkowskich,

2) ³¹cznie co najmniej piêæ osób fizycznych oraz otworzonych zgodnie
z prawem pañstwa cz³onkowskiego spó³ek w rozumieniu art. 48 ust. 2
TWE wzglêdnie innych osób prawnych regulowanych przez prawo pu-
bliczne lub prywatne, które maj¹ miejsce zamieszkania albo poddane s¹
prawu co najmniej dwu ró¿nych pañstw cz³onkowskich,

11 M. W r z o ³ e k - R o m a ñ c z u k, Rozporz¹dzenie w sprawie statutu…, s. 27. Po-
dobny pogl¹d reprezentuje R. S k u b i s z, M. T r z e b i a t o w s k i, Spó³dzielnia europej-
ska..., s. 544.
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3) spó³ki w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE, a tak¿e inne osoby prawne
regulowane przez prawo publiczne lub prywatne utworzone stosownie
do prawa pañstwa cz³onkowskiego, które poddane s¹ prawu co najmniej
dwu ró¿nych pañstw cz³onkowskich.

2. Druga droga polega na po³¹czeniu ju¿ istniej¹cych spó³dzielni.
Po³¹czenie polegaæ mo¿e albo na przejêciu, albo na utworzeniu nowej
osoby prawnej (art. 19 ust. 1, art. 20, 21, 27 rozporz¹dzenia). Jak zauwa¿a
s³usznie R. Trzaskowski procedura po³¹czenia jest bardzo skomplikowa-
na, gdy¿ jej celem jest zabezpieczenie interesów zarówno cz³onków, jak
i wierzycieli ³¹cz¹cych siê spó³dzielni. Obejmuje ona mianowicie sporz¹-
dzenie i og³oszenie planu po³¹czenia o treœci szczegó³owo uregulowanej
oraz sprawozdania uzasadniaj¹cego po³¹czenie pod wzglêdem prawnym
i gospodarczym (art. 22-24 rozporz¹dzenia). Procedura ta ma umo¿liwiæ
cz³onkom uzyskanie wszelkich informacji dotycz¹cych po³¹czenia (art. 25).
W tym celu biegli sporz¹dzaj¹ sprawozdanie dotycz¹ce po³¹czenia (art.
26). Zgodnie z art. 29-30 rozporz¹dzenia winno te¿ nast¹piæ urzêdowe
poœwiadczenie prawid³owoœci postêpowania, warunkuj¹ce wpis spó³dzielni
europejskiej do rejestru (art. 31) oraz winno nast¹piæ, zgodnie z art. 32,
stosowne og³oszenie o przeprowadzeniu po³¹czenia.

W nastêpstwie po³¹czenia przejête lub ³¹cz¹ce siê spó³dzielnie przestaj¹
istnieæ i zostaj¹ przejête przez nowo powsta³¹ osobê prawn¹ przyjmuj¹c¹
formê prawn¹ spó³dzielni europejskiej. Nastêpuje to, zgodnie z art. 33
rozporz¹dzenia, w momencie rejestracji. Spó³dzielnia europejska przejmu-
je w tym momencie aktywa i pasywa ³¹cz¹cej siê spó³dzielni b¹dŸ spó³-
dzielni przejêtych w nastêpstwie po³¹czenia. W tym samym momencie
ustaje cz³onkostwo w spó³dzielniach przejêtych albo ³¹cz¹cych siê, a ich
cz³onkowie staj¹ siê ex lege cz³onkami spó³dzielni przejmuj¹cej, która
przyjmuje formê prawn¹ spó³dzielni europejskiej.

3. Trzecia droga polega na przekszta³ceniu spó³dzielni utworzonej zgodnie
z prawem pañstwa cz³onkowskiego, która ma siedzibê i zarz¹d g³ówny
na obszarze Wspólnoty, je¿eli przynajmniej przez dwa lata mia³a oddzia³
albo przedstawicielstwo podlegaj¹ce prawu innego pañstwa cz³onkow-
skiego. Przekszta³cenie takie nie powoduje ani rozwi¹zania spó³dzielni, ani
utworzenia nowej osoby prawnej (jest to nieznane polskiemu prawu
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spó³dzielczemu tzw. przekszta³cenie w œcis³ym tego s³owa znaczeniu
zwi¹zane ze zmian¹ formy prawnej (art. 35 ust. 1 rozporz¹dzenia).

Procedura tego przekszta³cenia obejmuje:
1) sporz¹dzenie i og³oszenie planu przekszta³cenia,
2) sporz¹dzenie sprawozdania wyjaœniaj¹cego i uzasadniaj¹cego aspekty

prawne i ekonomiczne, jak równie¿ skutki przekszta³cenia dotycz¹ce
zatrudnienia oraz wskazuj¹ce cz³onkom i pracownikom jego konsekwen-
cje,

3) poœwiadczenie przez bieg³ych prawid³owoœci zamieszczonej w planie
informacji o zmianach udzia³ów i wysokoœci ewentualnych dop³at,

4) zatwierdzenie planu przekszta³cenia oraz statutu spó³dzielni euro-
pejskiej przez walne zgromadzenie.

Przy tworzeniu spó³ki europejskiej wp³aty na kapita³ zak³adowy musz¹
wynieœæ co najmniej 30 tys. euro. Jest to wp³ata minimalna. Niewniesienie
tego kapita³u przez za³o¿ycieli mo¿e powodowaæ rozwi¹zanie spó³dzielni
europejskiej. Kapita³ zak³adowy sk³ada siê z udzia³ów imiennych. Udzia³y
te mog¹ nale¿eæ do ró¿nych kategorii. Statut powinien okreœlaæ liczbê
udzia³ów, których objêcie warunkuje uzyskanie cz³onkostwa. Zbywal-
noœæ udzia³ów jest ograniczona (art. 4 ust. 1, 3, 7, 8 i 9 rozporz¹dzenia).

Przy zak³adaniu spó³dzielni europejskiej istotne znaczenie posiada sta-
tut. Jest on sporz¹dzany przez za³o¿ycieli. Winien byæ sporz¹dzony
przynajmniej w formie pisemnej i podpisany przez cz³onków za³o¿ycieli.
Statut spó³dzielni europejskiej powinien okreœlaæ:

1) nazwê SCE z dodatkiem przed lub po nazwie skrótu „SCE”, oraz
ewentualnie s³owa „limited”,

2) przedmiot dzia³alnoœci, za³o¿ycieli spó³dzielni (nazwiska i imiona
albo firmy), adres siedziby statutowej,

3) warunki i tryb przyjmowania i wykluczania cz³onków oraz wypo-
wiedzenia cz³onkostwa, prawa i obowi¹zki cz³onków, ewentualnie wska-
zanie zró¿nicowanych kategorii cz³onków z okreœleniem ich praw i obo-
wi¹zków,

4) wartoœæ nominaln¹ objêtych udzia³ów, kwotê subskrybowanego
kapita³u i wskazanie, ¿e kapita³ jest zmienny,

5) szczególne postanowienia dotycz¹ce kwoty z zysku, która ma byæ
przeznaczona na rezerwê ustawow¹,
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6) kompetencje i zakres odpowiedzialnoœci cz³onków organów zarz¹-
dzaj¹cych, tryb powo³ywania i odwo³ywania cz³onków organów,

7) wymagania w zakresie quorum oraz wiêkszoœci g³osów,
8) czas trwania SCE, o ile za³o¿ono j¹ na czas okreœlony.
Ostatnim stadium zwi¹zanym z tworzeniem spó³dzielni europejskiej

jest jej rejestracja, która nastêpuje w pañstwie cz³onkowskim, w którym
spó³dzielnia europejska ma siedzibê statutow¹, w rejestrze przeznaczonym
dla publicznych spó³ek z o.o. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o spó³dzielni
europejskiej organem w³aœciwym do dokonania rejestracji jest s¹d reje-
strowy w³aœciwy wed³ug siedziby statutowej spó³dzielni europejskiej.
Z chwil¹ wpisu do w³aœciwego rejestru spó³dzielnia europejska nabywa
osobowoœæ prawn¹.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e tryb zwi¹zany z rejestracj¹ spó³dziel-
ni europejskich bez wzglêdu na sposób, w jaki one powstaj¹ jest bardzo
sformalizowany i wymaga przeprowadzenia dok³adnej analizy przepisów
zarówno rozporz¹dzenia w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej, jak
i przepisów ustawy o spó³dzielni europejskiej.

IV. Zakoñczenie

Inne zagadnienia objête regulacj¹ rozporz¹dzenia oraz ustawy o spó³-
dzielni europejskiej omówione zostan¹ w odrêbnym artykule (cz³onko-
stwo w spó³dzielni europejskiej, stosunki maj¹tkowe, systemy zarz¹dzania
tak¹ spó³dzielni¹ wed³ug modelu dualistycznego oraz monistycznego, a tak¿e
przekszta³cenie i rozwi¹zanie spó³dzielni europejskiej).


