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Wniosekdotycz¹cyrozporz¹dzeniaRady
w sprawie statutu europejskiej spó³ki prywatnej (cz. II)
(przedstawiony przez Komisjê) {SEK(2008) 2098}{SEK(2008) 2099}

Rada Unii Europejskiej,
uwzglêdniaj¹c Traktat ustanawiaj¹cyWspólnotê Europejsk¹, w szcze-

gólno�ci jego art. 308,
uwzglêdniaj¹cwniosekKomisji, uwzglêdniaj¹c opiniê Parlamentu Eu-

ropejskiego,
uwzglêdniaj¹c opiniê EuropejskiegoKomitetu Ekonomiczno-Spo³ecz-

nego,
a tak¿e maj¹c na uwadze, co nastêpuje:
1) Ramy prawne, w których prowadzona jest dzia³alno�æ gospodarcza we

Wspólnocie, opieraj¹ siê nadalwdu¿ejmierze naprawie krajowym.Wzwi¹zku
z tymspó³ki podlegaj¹wielu ró¿nymkrajowymaktomprawnym, formompraw-
nym i systemomspó³ek. Zbli¿enie ustawodawstwkrajowych za pomoc¹ dyrek-
tywopieraj¹cych siê na art. 44Traktatumo¿e rozwi¹zaæ niektóre z tych proble-
mów.Dokonanew ten sposób zbli¿enie nie zwalnia jednak osób zak³adaj¹cych
spó³ki z obowi¹zku przyjêciaw ka¿dympañstwie cz³onkowskim formy spó³ki
zgodnej z prawem danego pañstwa.
2) Istniej¹ce obecnie wspólnotowe formy spó³ki, zw³aszcza forma prawna

spó³ki europejskiej (SE) stworzona rozporz¹dzeniemRady (WE) nr 2157/2001
z dnia 8 pa�dziernika 2001 r.w sprawie statutu spó³ki europejskiej1, s¹ przezna-

1 Dz.U. L 294 z 10 listopada 2001, s. 1. Rozporz¹dzenie ostatnio zmienione rozpo-
rz¹dzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20 grudnia 2006, s. 1).
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czone dla du¿ych spó³ek. Minimalna wysoko�æ kapita³u SE i ograniczenia
dotycz¹ce jej powstawania sprawiaj¹, ¿e ta forma spó³ki jest nieodpowiednia
dlawielu przedsiêbiorstw, zw³aszcza tychmniejszych.W�wietle napotykanych
przez te przedsiêbiorstwa trudno�ci zwi¹zanych z wielo�ci¹ systemów prawa
spó³ek i niedopasowaniemSEdopotrzebma³ych przedsiêbiorstwnale¿y stwo-
rzyæ formê spó³ki europejskiej przeznaczon¹ specjalnie dla ma³ych przedsiê-
biorstw, któr¹ bêdzie mo¿na zawi¹zywaæ w ca³ejWspólnocie.
3) Poniewa¿ spó³ka prywatna (dalej: �SPE�)mo¿liwado zawi¹zaniawca³ej

Wspólnocie jest przeznaczona dla ma³ych przedsiêbiorstw, nale¿y stworzyæ
formê prawn¹, która powinna byæ jak najbardziej jednolita na ca³ym obszarze
Wspólnoty i powinna pozostawiaæwspólnikommo¿liwie jak najwiêksz¹ swo-
bodê wyboru rozwi¹zañ w umowie spó³ki, zapewniaj¹c jednocze�nie wysoki
stopieñ pewno�ci prawnejwspólnikom,wierzycielom, pracownikomoraz oso-
bom trzecim.Zuwagi na fakt, ¿ewspólnikomnale¿ypozwoliæ nadu¿¹ elastycz-
no�æ i swobodêworganizacjiwewnêtrznych sprawSPE, prywatny (niepublicz-
ny) charakter spó³ki powinien znajdowaæ odzwierciedlenie równie¿w zakazie
dokonywania ofert publicznych dotycz¹cych udzia³ów SPE oraz obrotu tymi
udzia³ami na rynkach kapita³owych, w tym dopuszczania ich do obrotu lub
notowañ na rynkach regulowanych.
4)Aby umo¿liwiæ przedsiêbiorstwom czerpanie pe³nych korzy�ci z jedno-

litego rynku,SPEpowinnamieæmo¿liwo�æposiadania statutowej siedziby i sie-
dziby zarz¹du w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich oraz przenoszenia statu-
towej siedzibypomiêdzypañstwami cz³onkowskimi,w tymbez jednoczesnego
przenoszenia zarz¹du g³ównego lub siedziby zarz¹du.
5) SPE powinna byæ dostêpna w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim w jak

najmniej zmienionej formie prawnej, co pozwoli przedsiêbiorstwomzwiêkszaæ
wydajno�æ i oszczêdzaæ koszty.
6)Aby zapewniæ du¿¹ jednolito�æ SPE, niniejsze rozporz¹dzenie powinno

regulowaæmo¿liwie jaknajwiêcej kwestii dotycz¹cych formy spó³ki za pomoc¹
przepisówmaterialnych lub poprzez zastrze¿enie, ¿e powinny zostaæ uregulo-
wanewumowie spó³ki SPE.W³a�ciwe jest zatem zamieszczeniew za³¹czniku
wykazu kwestii, którewspólnicy SPEmaj¹ obowi¹zek uregulowaæw umowie
spó³ki. Do kwestii tych powinno mieæ zastosowanie wy³¹cznie prawo wspól-
notowe iwzwi¹zkuz tymwspólnicypowinnimieæmo¿liwo�æokre�lania innych
zasad reguluj¹cych te kwestie ni¿ przepisy prawa pañstwa cz³onkowskiego,
w którym SPE jest zarejestrowana, odnosz¹ce siê do krajowych form spó³ek
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z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹. Prawo krajowe powinno stosowaæ siê do
kwestii wskazanych w niniejszym rozporz¹dzeniu oraz do wszelkich innych
spraw, które nie s¹ uregulowane przepisami niniejszego rozporz¹dzenia, takich
jak upad³o�æ, zatrudnienie i podatki, lub które nie zosta³y w nich zastrze¿one
do uregulowania w umowie spó³ki.
7) Aby SPE sta³a siê form¹ spó³ki dostêpn¹ dla osób fizycznych i ma³ych

przedsiêbiorstw,powinna istnieæmo¿liwo�æutworzenia jejexnihilo lubwwyniku
przekszta³cenia, ³¹czenia lubpodzia³u istniej¹cych spó³ekkrajowych.Tworzenie
SPEw drodze przekszta³cenia, ³¹czenia lub podzia³u spó³ek powinno byæ regu-
lowaneodpowiednimprawemkrajowym.
8)Wcelu zmniejszenia kosztów i obci¹¿eñ administracyjnych zwi¹zanych

z rejestracj¹ SPE, formalno�ci rejestracyjne powinny ograniczaæ siê dowymo-
gów niezbêdnych z punktu widzenia pewno�ci prawnej, a wa¿no�æ dokumen-
tów sk³adanych po utworzeniu SPE powinna byæ sprawdzana jednokrotnie,
przed lub po rejestracji.W kontek�cie rejestracji w³a�ciwe jest, aby stosowane
by³y rejestrywskazanewpierwszej dyrektywieRady68/151/EWGzdnia9 mar-
ca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie s¹ wymagane w pañstwach
cz³onkowskich od spó³ekw rozumieniu art. 58 ustêp 2Traktatu,w celu uzyska-
nia ich równowa¿no�ci w ca³ej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony intere-
sów zarówno wspólników jak i osób trzecich2.
9) Poniewa¿ ma³e przedsiêbiorstwa wymagaj¹ czêsto d³ugoterminowego

zaanga¿owania finansowego i osobistego, powinna istnieæ mo¿liwo�æ dosto-
sowywania struktury kapita³u zak³adowego oraz praw z udzia³ów do sytuacji
danego przedsiêbiorstwa. Wspólnicy SPE powinni mieæ w zwi¹zku z tym
swobodê okre�lania praw ze swoich udzia³ów, procedury stosowanej w celu
zmiany tychpraworazwprzypadkuzbyciaudzia³ów i ewentualnychograniczeñ
zbywania udzia³ów.
10)Aby chroniæ dzia³alno�æ SPE z jednej strony oraz swobodê jej wspól-

ników z drugiej strony, SPE powinna mieæ mo¿liwo�æ wystêpowania do s¹du
zwnioskiemowy³¹czeniewspólników, którzywyrz¹dzili powa¿n¹ szkodê in-
teresomspó³ki, awspólnikomSPE,których interesdozna³powa¿negouszczerbku
w wyniku wyst¹pienia okre�lonych okoliczno�ci, powinno przys³ugiwaæ pra-
wo do wyst¹pienia ze spó³ki.

2 Dz.Urz. L 65 z 14 marca 1968, s. 8. Dyrektywa zmieniona ostatnio dyrektyw¹ 2006/
99/WE (Dz.Urz. L 363 z 20 grudnia 2006, s. 137).
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11) SPE nie powinna podlegaæ wymogowi dotycz¹cemu wysokiego obo-
wi¹zkowego kapita³u, który stanowi³by barierê dla tworzenia SPE. Interesy
wierzycieli powinny byæ jednak chronione przed nadmiernymi wyp³atami na
rzecz wspólników, które mog³yby wp³yn¹æ na zdolno�æ SPE do sp³aty swoich
d³ugów.W tym celu nale¿y zakazaæ wyp³at, je¿eli po ich dokonaniu zobowi¹-
zania SPE przekroczy³ybywarto�æ jej aktywów.Wspólnicy powinnimieæ jed-
nak tak¿e mo¿liwo�æ ¿¹dania od organu zarz¹dzaj¹cego SPE podpisania za-
�wiadczenia o wyp³acalno�ci.
12) Z uwagi na konieczno�æ ochrony interesów wierzycieli w przypadku

obni¿enia kapita³u SPE, nale¿y ustaliæ przepisy dotycz¹ce okoliczno�ci, w któ-
rych takie obni¿enie kapita³u jest skuteczne.
13) Poniewa¿ ma³e przedsiêbiorstwa potrzebuj¹ struktur prawnych, które

mo¿nadostosowywaædo ichpotrzeb iwielko�ci iktóremog¹ewoluowaæw miarê
rozwoju dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa,wspólnicy SPEpowinnimieæ swobodê
ustalaniawumowie spó³ki takiej organizacjiwewnêtrznej, która najlepiej odpo-
wiada ichpotrzebom.SPEmo¿edokonaæwyborupomiêdzy jednymdyrektorem
zarz¹dzaj¹cymawiêksz¹ ich liczb¹ i pomiêdzy systememmonistycznyma sys-
tememdualistycznym.Nale¿y jednakwprowadziæ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce
przepisy zapewniaj¹ce ochronêwspólnikówmniejszo�ciowych i zapobiegaj¹ce
ichnierównemu traktowaniu,m.in. niektórewa¿neuchwa³ypowinnybyæprzyj-
mowane wiêkszo�ci¹ co najmniej dwóch trzecich wszystkich praw g³osu, do
których uprawniaj¹ udzia³ywyemitowaneprzezSPE.Dozwolone jestwprowa-
dzanie ograniczeñ prawa do sk³adania wniosku o podjêcie uchwa³y lub o po-
wo³anie niezale¿nego bieg³ego w celu zbadania nadu¿yæ, ale prawo takie nie
mo¿e byæ uzale¿nione od posiadaniawiêcej ni¿ 5%prawg³osuwSPE, chocia¿
umowa spó³ki SPEmo¿e przewidywaæ ni¿szy próg.
14) W³a�ciwe organy krajowe powinny kontrolowaæ, czy przeniesienie

statutowej siedzibySPEdo innego pañstwa cz³onkowskiego zosta³o faktycznie
dokonane i czy jest zgodne z prawem. Nale¿y zagwarantowaæ wspólnikom,
wierzycielomipracownikomdostêp,wodpowiednimczasie, downioskuw spra-
wie przeniesienia siedziby oraz do sprawozdania organu zarz¹dzaj¹cego.
15) Prawa pracowników do partycypacji powinny byæ regulowane przez

ustawodawstwo pañstwa cz³onkowskiego, w którym SPE posiada siedzibê
statutow¹ (�macierzystego pañstwa cz³onkowskiego�). SPE nie powinna byæ
wykorzystywanaw celu obchodzenia tych praw. Je¿eli ustawodawstwo krajo-
we pañstwa cz³onkowskiego, do którego SPE przenosi swoj¹ siedzibê statu-
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tow¹, nie przewiduje conajmniej takiego samegopoziomupartycypacji pracow-
ników jak macierzyste pañstwo cz³onkowskie, partycypacja pracowników
w spó³ce po przeniesieniu siedziby powinna w okre�lonych przypadkach sta-
nowiæ przedmiot negocjacji. Je�li negocjacje nie doprowadz¹ do osi¹gniêcia
porozumienia, podokonaniuprzeniesienia siedzibywdalszymci¹gubêd¹mia³y
zastosowanie przepisy, które obowi¹zywa³y w spó³ce wcze�niej.
16)Prawapracownikówinneni¿prawapartycypacjipowinnypozostaæobjête

przepisami dyrektywy Rady 94/45/WE z dnia 22 wrze�nia 1994 r. w sprawie
ustanowienia Europejskiej RadyZak³adowej lub trybu informowania i konsul-
towania pracowników w przedsiêbiorstwach lub w grupach przedsiêbiorstw
o zasiêgu wspólnotowym3, dyrektywy Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r.
w sprawie zbli¿ania ustawodawstwpañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do
zwolnieñ grupowych4, dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie zbli¿ania ustawodawstwpañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do
ochrony praw pracowniczych w przypadku przejêcia przedsiêbiorstw, zak³a-
dów lub czê�ci przedsiêbiorstw lub zak³adów5 oraz dyrektywy 2002/14/WE
ParlamentuEuropejskiego iRady zdnia 11marca 2002 r. ustanawiaj¹cej ogólne
ramowewarunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami
weWspólnocie Europejskiej6.
17) Pañstwa cz³onkowskie powinny ustanowiæ przepisy dotycz¹ce sankcji

stosowanych w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporz¹dzenia,
w tym naruszenia obowi¹zku uregulowania w umowie spó³ki SPE kwestii
wskazanychwniniejszym rozporz¹dzeniu oraz zapewniæ ich stosowanie. Sank-
cje te musz¹ byæ skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj¹ce.
18)Wceluprzyjêcianiniejszegorozporz¹dzeniaTraktatnieprzewiduje innych

kompetencji ni¿ okre�lonew art. 308.
19) Poniewa¿ cele zaproponowanego dzia³ania niemog¹ byæw wystarcza-

j¹cy sposób osi¹gniête przez pañstwa cz³onkowskie, poniewa¿ wi¹¿¹ siê one
ze stworzeniem formy spó³ki, która bêdzie jednolita na obszarze ca³ej Wspól-
noty i ze wzglêdu na skalê dzia³ania cele te mog¹ zostaæ lepiej osi¹gniête na
poziomie wspólnotowym, Wspólnota mo¿e przyj¹æ �rodki zgodnie z zasad¹

3 Dz.Urz. L 254 z 30 wrze�nia 1994, s. 64. Decyzja zmieniona ostatnio dyrektyw¹
2006/109/WE (Dz.Urz. L 363 z 20 grudnia 2006, s. 416).

4 Dz.Urz. L 225 z 12 sierpnia 1998, s. 16.
5 Dz.Urz. L 82 z 22 marca 2001, s. 16.
6 Dz.Urz. L 80 z 23 marca 2002, s. 29.
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pomocniczo�ci okre�lon¹ w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasad¹ proporcjonalno-
�ci okre�lon¹w tymartykule niniejsze rozporz¹dzenie niewykraczapoza zakres
niezbêdny do osi¹gniêcia tych celów,
Przyjmujeniniejsze rozporz¹dzenie:

ROZDZIA£I�PRZEPISYOGÓLNE
Artyku³ 1: Przedmiot

Niniejsze rozporz¹dzenie ustanawia warunki zak³adania i prowadzenia na
obszarzeWspólnoty spó³ekw formieprawnej europejskiej spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ (Societas Privata Europaea, dalej: �SPE�).

Artyku³ 2:Definicje
1. Dla celów niniejszego rozporz¹dzenia stosuje siê nastêpuj¹ce definicje:
a) �wspólnik� oznaczawspólnika-za³o¿yciela oraz inne osoby, których imiê

i nazwisko lub firma s¹ wpisane na li�cie wspólników zgodnie z art. 15-16;
b) �wyp³aty� oznaczaj¹wszelkie korzy�ci finansowe czerpane przezwspól-

nika bezpo�rednio lub po�rednio ze SPEwzwi¹zku z posiadanymi przez niego
udzia³ami,w tymprzelewypieniê¿ne i przeniesieniemienia, a tak¿e zaci¹gniêcie
zobowi¹zania;
c) �dyrektor� oznacza dyrektora zarz¹dzaj¹cego oraz cz³onka zarz¹du, rady

administracyjnej i organu nadzorczego SPE;
d) �organ zarz¹dzaj¹cy� oznacza conajmniej jednegodyrektora zarz¹dzaj¹-

cego, zarz¹d (w systemie dualistycznym) lub radê administracyjn¹ (w systemie
monistycznym), którzy s¹wskazaniwumowie spó³ki SPE jakoorganodpowie-
dzialny za zarz¹dzanie SPE;
e) �organ nadzorczy� oznacza radê nadzorcz¹ (w systemie dualistycznym),

która jest wskazana w umowie spó³ki SPE jako organ odpowiedzialny za nad-
zorowanie organu zarz¹dzaj¹cego;
f) �macierzyste pañstwo cz³onkowskie� oznacza pañstwo cz³onkowskie,

w którymmie�ci siê statutowa siedziba SPEbezpo�rednio przed jej przeniesie-
niem do innego pañstwa cz³onkowskiego;
g) �przyjmuj¹ce pañstwo cz³onkowskie� oznacza pañstwo cz³onkowskie,

do którego jest przenoszona statutowa siedziba SPE.
2. Dla celów ust. 1 lit. b) wyp³atymog¹ byæ dokonywanew formie nabycia

mienia,w formiewykupu, umorzenia lub nabycia udzia³óww inny sposób, lub
w dowolnej innej postaci.
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Artyku³ 3:Wymogi dotycz¹ce zak³adania SPE
1. SPE spe³nia nastêpuj¹ce wymogi:
a) jej kapita³ dzieli siê na udzia³y;
b) odpowiedzialno�æ wspólnika jest ograniczona do wysoko�ci wk³adu,

którywniós³ lub zgodzi³ siêwnie�æ zaobejmowan¹czê�ækapita³u zak³adowego;
c) posiada osobowo�æ prawn¹;
d) jej udzia³y nie s¹ przedmiotemofert publicznych ani obrotu publicznego;
e) mo¿e byæ zawi¹zana przez jedn¹ osobê fizyczn¹ lub wiêksz¹ ich liczbê

i/lub jedn¹ osobê prawn¹ lubwiêksz¹ ich liczbê, zwanych dalej �wspólnikami-
za³o¿ycielami�.
2. Dla celów ust. 1 lit. d) uznaje siê, ¿e udzia³y �stanowi¹ przedmiot oferty

publicznej�, je¿eli do odbiorców skierowany zostaje komunikat (niezale¿nie od
jego formy i sposobu ujawnienia) zawieraj¹cy dostateczn¹ ilo�æ informacji na
temat warunków oferty i oferowanych udzia³ów, aby pozwoliæ inwestorowi
podj¹æ decyzjê na temat zakupu lub objêcia tych udzia³ów,w tym równie¿ gdy
udzia³y s¹ plasowane przez po�redników finansowych.
3.Dla celówust. 1 lit. e) �osobyprawne�oznaczaj¹dowoln¹ spó³kê lubprzed-

siêbiorstwow rozumieniu art. 48 ust. 2 Traktatu, europejsk¹ spó³kê akcyjn¹w ro-
zumieniurozporz¹dzenianr2001/2157/WE,zwan¹dalej�spó³k¹europejsk¹�,spó³-
dzielniêeuropejsk¹wrozumieniurozporz¹dzeniaRadynr1435/2003/WEieuropejskie
ugrupowanieinteresówgospodarczychwrozumieniurozporz¹dzeniaRadynr2137/
85EWGorazSPE.

Artyku³ 4: Przepisy maj¹ce zastosowanie do SPE
1. SPE jest regulowana przepisami niniejszego rozporz¹dzenia, a w spra-

wach wymienionych w za³¹czniku I � postanowieniami umowy spó³ki.
W sprawach nieobjêtych przepisami niniejszego rozporz¹dzenia lub za³¹cz-

nikiem I do SPEmaj¹ zastosowanie przepisy prawa,w tymprzepisywdra¿aj¹ce
prawodawstwo wspólnotowe, maj¹ce zastosowanie do spó³ek z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹wpañstwie cz³onkowskim,wktórymSPEma siedzibê statu-
tow¹,zwanedalej�odpowiednimprawemkrajowym�.

ROZDZIA£II �POWSTANIESPÓ£KI
Artyku³ 5: Sposoby powstania spó³ki

1. Pañstwa cz³onkowskie dopuszczaj¹ powstanie SPE w ka¿dy z nastêpu-
j¹cych sposobów:
a) utworzenie SPE zgodnie z przepisami niniejszego rozporz¹dzenia;
b) przekszta³cenie istniej¹cej spó³ki;
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c) po³¹czenie istniej¹cych spó³ek;
d) podzia³ istniej¹cej spó³ki.
2. Powstanie SPEwdrodze przekszta³cenia, ³¹czenia lub podzia³u istniej¹-

cychspó³ek jest regulowaneprawemkrajowymmaj¹cymzastosowaniedospó³ki
dokonuj¹cej przekszta³cenia, do ka¿dej z ³¹czonych spó³ek lub do spó³ki doko-
nuj¹cej podzia³u. Powstaniewdrodze przekszta³cenia nie powoduje likwidacji
spó³ki ani te¿ utraty lub czasowej utraty osobowo�ci prawnej.
3.Dlacelówust. 1 i2�spó³ka�oznaczaka¿d¹ formêspó³ki, któramo¿ezostaæ

utworzona zgodnie z prawempañstwacz³onkowskiego, spó³kê europejsk¹oraz,
w odpowiednich przypadkach, SPE.

Artyku³ 6: Firma spó³ki
Po firmie SPE nale¿y dodaæ skrót �SPE�.
Tylko SPEmo¿e dodawaæ skrót �SPE� do swojej firmy.

Artyku³ 7: Siedziba spó³ki
Statutowa siedziba oraz zarz¹d g³ówny lub siedziba zarz¹du SPEmieszcz¹

siê we Wspólnocie.
SPEniemaobowi¹zkuposiadaæzarz¹dug³ównegoanisiedzibyzarz¹duw tym

samym pañstwie cz³onkowskim, w którymmie�ci siê jej statutowa siedziba.
Artyku³ 8: Umowa spó³ki

1. SPEposiadaumowê spó³ki, której obligatoryjny (ale niewy³¹czny) zakres
obejmuje kwestiewymienionewniniejszym rozporz¹dzeniu, zgodnie z za³¹cz-
nikiemI.
2. Umowa spó³ki SPE jest sporz¹dzana w formie pisemnej i podpisuj¹ j¹

wszyscywspólnicy-za³o¿yciele.
3. Umowa spó³ki oraz ewentualne zmiany do niej obowi¹zuj¹:
a) w odniesieniu do wspólników i organu zarz¹dzaj¹cego SPE oraz jej or-

ganu nadzorczego, je¿eli taki istnieje � od daty jej podpisania, a w przypadku
zmian � od daty ich przyjêcia;
b) w odniesieniu do osób trzecich � zgodnie z przepisami odpowiedniego

prawa krajowego, które wdra¿aj¹ art. 3 ust. 5, 6 i 7 dyrektywy 68/151/EWG.
Artyku³ 9: Rejestracja

1.Ka¿d¹ SPE rejestruje siêwpañstwie cz³onkowskim,wktórymma swoj¹
statutow¹ siedzibê, w rejestrzewskazanymprzez odpowiednie prawo krajowe
zgodnie z art. 3 dyrektywy 68/151/EWG7.

7 Dz.Urz. L 65 z 14 marca 1968, s. 8.



200

Jerzy Jacyszyn

2. SPE nabywa osobowo�æ prawn¹ w dniu, w którym zostaje wpisana do
rejestru.
3. W przypadku ³¹czenia siê spó³ek przez przejêcie, spó³ka przejmuj¹ca

przyjmuje formê SPE w dniu wpisania po³¹czenia do rejestru.
Wprzypadkupodzia³u przezprzejêcie, spó³kaprzejmuj¹caprzyjmuje formê

SPE w dniu wpisania podzia³u do rejestru.
Artyku³ 10: Formalno�ci zwi¹zane z rejestracj¹

1.Wnioseko rejestracjê sk³adaj¹wspólnicy-za³o¿ycieleSPE lubosobaprzez
nie upowa¿niona. Wniosek mo¿e byæ z³o¿ony drog¹ elektroniczn¹.
2. Przy sk³adaniuwnioskupañstwacz³onkowskiewymagaj¹ przedstawienia

wy³¹cznie danych i dokumentówwymienionych poni¿ej:
a) firma SPE i adres jej statutowej siedziby;
b) imiona i nazwiska, adresy i inne informacje konieczne do ustalenia to¿-

samo�ci osób, które s¹ upowa¿nione do reprezentowania SPE wobec osób
trzecich i w postêpowaniach s¹dowych oraz do udzia³u w zarz¹dzaniu SPE
i nadzorze lub kontroli nad ni¹;
c) kapita³ zak³adowySPE;
d) serie udzia³ów i liczba udzia³ówwka¿dej serii udzia³ów;
e) ³¹czna liczba udzia³ów;
f) warto�æ nominalna lub rachunkowa warto�æ nominalna udzia³ów;
g) umowa spó³ki SPE;
h) je¿eliSPEpowsta³awwynikuprzekszta³cenia, ³¹czenia lubpodzia³uspó³ek

�uchwa³awsprawie przekszta³cenia, ³¹czenia lubpodzia³u, które doprowadzi³o
lub który doprowadzi³ do powstania SPE.
3. Dokumenty i dane, o którychmowaw ust. 2, s¹ przedstawianew jêzyku

wymaganymprzez odpowiednie prawo krajowe.
4. Rejestracja SPEmo¿e podlegaæ tylko jednemu z poni¿szychwymogów:
a) kontrolawa¿no�ci dokumentów i danychSPEprzez organ administracyj-

ny lub s¹dowy;
b) po�wiadczenie dokumentów i danych SPE.
5. SPEzg³aszado rejestruwszelkie zmianydanych i dokumentów, októrych

mowaw ust. 2 lit. a)-g), w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania
zmiany.Poka¿dejzmianieumowyspó³kiSPEprzedstawiape³en tekst zmienionej
umowy spó³ki w jego aktualnymbrzmieniu.
6. Rejestracja SPE podlega ujawnieniu.
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Artyku³ 11: Ujawnianie dokumentów i danych
1. Dokumenty i dane dotycz¹ce SPE, które podlegaj¹ ujawnieniu zgodnie

z niniejszym rozporz¹dzeniem, s¹ ujawnianew sposób okre�lonyw odpowied-
nimprawie krajowymwdra¿aj¹cymart. 3 dyrektywy68/151/EWG.
2.Na firmowympapierze listowymi formularzachzamówieñSPE(zarówno

w formie papierowej, jak i elektronicznej) oraz na stronach internetowychSPE
(je¿eli takie istniej¹) znajduj¹ siê nastêpuj¹ce dane:
a) informacje konieczne do zidentyfikowania rejestru, o którym mowa w

art. 9, oraz numer wpisu SPE do tego rejestru;
b) firma SPE, adres jej statutowej siedziby oraz, w stosownych przypad-

kach, informacja o przeprowadzanej likwidacji spó³ki.
Artyku³ 12: Odpowiedzialno�æ za czynno�ci prawne dokonane

przed rejestracj¹ SPE
Wprzypadkugdyprzed rejestracj¹SPEby³ydokonywaneczynno�ci prawne

wjej imieniu,SPEmo¿eprzej¹æzobowi¹zaniawynikaj¹cez tychczynno�cipo jej
zarejestrowaniu. Je¿eliSPEnieprzejmie tychzobowi¹zañ,zazobowi¹zaniaodpo-
wiadaj¹wtedy solidarnie i bezograniczeñosoby, które dokona³y tych czynno�ci.

Artyku³ 13:Oddzia³y
Do oddzia³ów SPEmaj¹ zastosowanie przepisy prawa pañstwa cz³onkow-

skiego,wktórymznajduje siê oddzia³,w tymodpowiednie przepisywdra¿aj¹ce
dyrektywêRady89/666/EWG8.

ROZDZIA£ III �UDZIA£Y
Artyku³ 14:Udzia³y

1. Udzia³y SPE s¹ wpisywane do listy wspólników.
2. Udzia³y, z których wynikaj¹ takie same prawa i zobowi¹zania, stanowi¹

jedn¹ seriê.
3. Z zastrze¿eniem art. 27, uchwalenie zmiany umowy spó³ki SPE, której

przedmiotem jest zmiana praw z okre�lonej serii udzia³ów (w tym zmiany pro-
cedury dotycz¹cej zmiany prawz serii udzia³ów)wymaga zgodywiêkszo�ci co
najmniej dwóch trzecichwszystkich prawg³osu, do których uprawniaj¹ udzia³y
wyemitowane w tej serii.
4.Wprzypadkuwspó³w³asno�ci udzia³u,wspó³w³a�ciciele s¹ traktowani jak

jedenwspólnikSPE.Osoby tewykonuj¹ swoje prawazapo�rednictwemwspól-

8 Dz.Urz. L 395 z 30 grudnia 1989, s. 36.
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nego przedstawiciela. Imiê i nazwisko tego przedstawiciela jest umieszczane
jakopierwszena li�ciewspólnikówwzwi¹zkuzprzedmiotowymudzia³em,chyba
¿e SPE otrzyma inn¹ informacjêw tej sprawie.Wspó³w³a�ciciele s¹ solidarnie
odpowiedzialni za zobowi¹zaniawynikaj¹ce z udzia³u.

Artyku³ 15: Lista wspólników
1. Organ zarz¹dzaj¹cy SPE sporz¹dza listê wspólników. Lista zawiera co

najmniej nastêpuj¹ce informacje:
a) imiê i nazwisko lub firma oraz adres ka¿dego wspólnika;
b) liczba udzia³ów posiadanych przez danego wspólnika, ich warto�æ no-

minalna lub rachunkowa warto�æ nominalna;
c) w przypadku gdy udzia³ma kilkuw³a�cicieli � nazwiska i adresywspó³-

w³a�cicieli i ich wspólnego przedstawiciela;
d) data nabycia udzia³ów;
e) kwota ka¿degowk³adu pieniê¿nego (je¿eli taki istnieje), który zosta³ lub

ma zostaæ wniesiony przez danego wspólnika;
f)warto�æ i rodzaj ka¿degowk³aduniepieniê¿nego (je¿eli taki istnieje), który

zosta³ lub ma zostaæ wniesiony przez danego wspólnika;
g) data, z któr¹ wspólnik przestaje byæ wspólnikiem SPE.
2. Listawspólników s³u¿y jako dowód co do prawdziwo�ci kwestii wymie-

nionychw ust. 1 lit. a)-g), chyba ¿e zostan¹ przedstawione przeciwne dowody.
3.Listawspólnikówwrazz jejwszelkimizmianami jestprzechowywanaprzez

organ zarz¹dzaj¹cy imo¿e byæ przedstawiana dowgl¹duwspólnikom lub oso-
bom trzecim na ich ¿¹danie.

Artyku³ 16: Zbywanie udzia³ów
1. Z zastrze¿eniem art. 27, decyzjawprowadzaj¹ca lub zmieniaj¹ca ograni-

czenie lub zakaz zbywania udzia³ówmo¿e byæ przyjêta tylko za zgod¹wszyst-
kich wspólników, których dotyka takie ograniczenie lub zakaz.
2. Wszystkie umowy zbycia udzia³ów s¹ sporz¹dzane w formie pisemnej.
3. Pootrzymaniu zawiadomienia o zbyciu udzia³óworgan zarz¹dzaj¹cynie-

zw³ocznie wpisuje wspólnika na listê, o której mowa w art. 15, o ile zbycia
dokonanozgodniezniniejszymrozporz¹dzeniemizumow¹spó³kiSPE,a wspól-
nik przedstawi³ dostateczne dowody, ¿e jest prawnymw³a�cicielem udzia³ów.
4. Z zastrze¿eniem ust. 3, zbycie udzia³ów staje siê skuteczne:
a) w odniesieniu do SPE � w dniu, w którym wspólnik zawiadamia SPE

o zbyciu;
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b) w odniesieniu do osób trzecich � w dniu, w którym wspólnik zostaje
wpisany na listê, o której mowa w art. 15.
c) Zbycie udzia³ów jestwa¿ne podwarunkiem, ¿e jest zgodne z niniejszym

rozporz¹dzeniem i z umow¹ spó³ki. Zastosowaniemaj¹ przepisy odpowiednie-
go prawa krajowego dotycz¹ce ochrony osób, które nabywaj¹ udzia³ywdobrej
wierze.

Artyku³ 17:Wy³¹czeniewspólnika
1.Napodstawie uchwa³ywspólników i nawniosekSPEw³a�ciwy s¹dmo¿e

nakazaæwy³¹czeniewspólnika, je¿eliwyrz¹dzi³ on istotn¹ szkodê interesomSPE
lub je¿eli jego pozostawanie jako wspólnika jest szkodliwe dla prawid³owego
dzia³ania SPE. Wniosek do s¹du jest sk³adany w terminie 60 dni kalendarzo-
wych od uchwa³y wspólników.
2. S¹d podejmuje decyzjê o ewentualnymzawieszeniu prawg³osu i innych

praw niepieniê¿nych takiego wspólnika jako �rodku tymczasowym do czasu
wydania ostatecznej decyzji.
3. Nakazuj¹c wy³¹czenie wspólnika, s¹d decyduje jednocze�nie, czy jego

udzia³y powinny zostaæ nabyte przez pozosta³ychwspólników i/lub SPE i jaka
powinna byæ p³atno�æ za te udzia³y.

Artyku³ 18:Wyst¹pienie wspólnika ze spó³ki
1.Wspólnikma prawowyst¹piæ z SPE, je¿eli dzia³alno�æ SPE jest lub by³a

do niedawna prowadzona w sposób, który przyniós³ powa¿ny uszczerbek
interesom wspólnika na skutek wyst¹pienia co najmniej jednej z poni¿szych
okoliczno�ci:
a) SPE straci³a znaczn¹ czê�æ swoich aktywów;
b) statutowa siedziba SPE zosta³a przeniesiona do innego pañstwa cz³on-

kowskiego;
c) profil dzia³alno�ci SPEuleg³ znacznej zmianie;
d) dywidenda nie by³awyp³acana co najmniej przez trzy ostatnie lata,mimo

¿e sytuacja finansowa SPE pozwala³a na tak¹ wyp³atê.
2.Wspólnik informujeSPEo swoimwyst¹pieniu ze spó³kiw formie pisem-

nej, podaj¹c przyczyny tego wyst¹pienia.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którymmowawust. 2, organ zarz¹dza-

j¹cy SPE przedk³ada niezw³ocznie wniosek o podjêcie uchwa³y wspólników
o nabyciu udzia³ówwystêpuj¹cego wspólnika przez pozosta³ych wspólników
lub przez sam¹SPE.
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4.Wprzypadku gdywspólnicy SPE nie powezm¹ uchwa³y, o której mowa
wust. 3, lub nie zaakceptuj¹ przyczyn uzasadniaj¹cychwyst¹pieniewspólnika
w terminie 30 dni kalendarzowych od przed³o¿enia zawiadomienia, o którym
mowawust. 2, organ zarz¹dzaj¹cy niezw³ocznie informuje o tym fakciewystê-
puj¹cego wspólnika.
5. W przypadku sporu dotycz¹cego ceny udzia³ów, ich warto�æ jest usta-

lana przez niezale¿nego bieg³egowyznaczonego przez strony lub, je¿eli strony
nie osi¹gn¹ porozumienia co do powo³ania bieg³ego, przez w³a�ciwy s¹d lub
organ administracyjny.
6. Na wniosek wspólnika w³a�ciwy s¹d mo¿e nakazaæ pozosta³ym wspól-

nikom lubSPEnabycie jego udzia³óworaz zap³atê cenyudzia³ów, je¿eli stwier-
dzi, ¿e interesy wspólnika dozna³y powa¿nego uszczerbku.
Wniosekdos¹du jest sk³adanywterminie60dnikalendarzowychodpodjêcia

uchwa³ywspólników,októrejmowawust. 3, awprzypadkuniepodjêciauchwa³y
w ci¹gu 30 dni kalendarzowych od przedstawienia SPE zawiadomieniawspól-
nika o wyst¹pieniu � w terminie 60 dni kalendarzowych od daty up³yniêcia
powy¿szego okresu.

ROZDZIA£ IV�KAPITA£
Artyku³ 19:Kapita³ zak³adowy

1. Nie naruszaj¹c przepisów art. 42, kapita³ SPE jest wyra¿any w euro.
2. Kapita³ SPE jest objêty w ca³o�ci.
3. Udzia³y SPE nie musz¹ byæ w pe³ni op³acone z chwil¹ ich emisji.
4. Kapita³ SPE wynosi co najmniej 1 euro.

Artyku³ 20:Wk³ad za udzia³y
1. Wspólnicy maj¹ obowi¹zek wnie�æ uzgodniony wk³ad pieniê¿ny lub

niepieniê¿ny zgodnie z umow¹ spó³ki SPE.
2. Zwyj¹tkiemsytuacji, gdyobni¿any jest kapita³ zak³adowy,wspólnicy nie

mog¹ zostaæ zwolnieni z obowi¹zkuwniesienia uzgodnionegowk³adu pieniê¿-
nego lub niepieniê¿nego.
3. Nie naruszaj¹c przepisów ust. 1 i 2, odpowiedzialno�æ wspólników za

wniesionywk³ad jest regulowana odpowiednim prawemkrajowym.
Artyku³ 21:Wyp³aty

1.Nie naruszaj¹c przepisów art. 24, SPEmo¿e dokonywaæwyp³at na rzecz
wspólników, na podstawiewniosku organu zarz¹dzaj¹cego, podwarunkiem¿e
aktywaSPEpowyp³aciewystarczaj¹ do pe³nego pokrycia jej zobowi¹zañ. SPE
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niemo¿e dokonywaæwyp³at z rezerw, z których, zgodnie z umow¹ spó³ki SPE,
wyp³aty s¹ niedopuszczalne.
2. Je¿eliwymaga tegoumowa spó³ki, dodatkowodowymogówprzewidzia-

nych w ust. 1, organ zarz¹dzaj¹cy SPE podpisuje przed dokonaniem wyp³aty
o�wiadczenie, zwane dalej �za�wiadczeniem o wyp³acalno�ci�, w którym po-
twierdza, ¿e przez okres jednego roku od daty wyp³aty SPE bêdzie w stanie
terminowo sp³acaæ swoje zad³u¿eniew ramachprowadzenia normalnej dzia³al-
no�ci. Wspólnicy otrzymuj¹ za�wiadczenie o wyp³acalno�ci przed podjêciem
uchwa³y w sprawie wyp³aty, o której mowa w art. 27.
Za�wiadczenie o wyp³acalno�ci podlega ujawnieniu.

Artyku³ 22: Zwrot wyp³at
Wspólnik, który otrzyma³ wyp³aty z naruszeniem art. 21, ma obowi¹zek

zwróciæ je SPE, podwarunkiem¿eSPEudowodni, ¿ewspólnik tenwiedzia³ lub
w �wietle danych okoliczno�ci powinien by³wiedzieæ o nieprawid³owo�ciach.

Artyku³ 23:Udzia³yw³asne
1. SPE nie mo¿e obejmowaæ, bezpo�rednio ani po�rednio, udzia³ów w³a-

snych.
2.Wprzypadku nabycia przez SPEw³asnych udzia³ów, przepisy art. 21 i 22

maj¹ zastosowaniemutatis mutandis. SPE nie mo¿e nabywaæ udzia³ów, które
nie s¹ w pe³ni op³acone. SPE posiada zawsze co najmniej jedenwyemitowany
udzia³.
3.Wczasie gdySPE jest zarejestrowanymw³a�cicielemudzia³óww³asnych

prawog³osuoraz inneprawaniepieniê¿ne, doktórychuprawniaj¹udzia³yw³asne
SPE, s¹ zawieszane.
4.Wprzypadkuumarzaniaw³asnychudzia³ówprzezSPEkapita³ zak³adowy

jest obni¿any o odpowiedni¹ kwotê.
5.Udzia³ynabyte przezSPEznaruszeniemprzepisówniniejszego rozporz¹-

dzenia lubpostanowieñumowyspó³ki s¹ sprzedawane lubumarzanew terminie
jednego roku od ich nabycia.
6.Zzastrze¿eniemust.5ipostanowieñumowyspó³kiSPE,umarzanieudzia³ów

jest regulowane odpowiednimprawemkrajowym.
7. Przepisy niniejszego artyku³u maj¹ zastosowanie mutatis mutandis do

udzia³ównabywanych przez osobê dzia³aj¹c¹wew³asnym imieniu, ale na rzecz
SPE.
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Artyku³ 24:Obni¿enie kapita³u
1.Wprzypadku obni¿enia kapita³u zak³adowego SPE, przepisy art. 21 i 22

maj¹ zastosowanie mutandis mutatis.
2. Po ujawnieniu uchwa³y wspólników dotycz¹cej obni¿enia kapita³u SPE

wierzyciele, których roszczenia s¹ wcze�niejsze ni¿ data ujawnienia uchwa³y,
maj¹ prawozwróciæ siê dow³a�ciwego s¹duowydanie decyzji nakazuj¹cej SPE
dostarczeniewierzycielomodpowiednich zabezpieczeñ.
Wniosek do s¹du jest sk³adany w terminie 30 dni kalendarzowych od daty

ujawnienia uchwa³y.
3. S¹d mo¿e nakazaæ SPE dostarczenie zabezpieczeñ pod warunkiem, ¿e

wierzycielwyka¿ew sposóbwiarygodny, ¿e obni¿enie kapita³u zagra¿a zaspo-
kojeniu jego roszczeñ oraz ¿e nie uzyska³ od SPEodpowiednich zabezpieczeñ.
4. Obni¿enie kapita³u staje siê skuteczne:
a) je¿eli SPEwchwili podjêcia uchwa³yniema¿adnychwierzycieli �wdniu

podjêcia uchwa³y;
b) je¿eliSPEwchwilipodjêciauchwa³ymawierzycieli, ale¿adenz wierzycieli

niez³o¿y³wnioskuwterminie30dnikalendarzowychoddatyujawnieniauchwa³y
wspólników � trzydziestego pierwszego dnia kalendarzowego po dacie ujaw-
nienia uchwa³y;
c) je¿eli SPEwchwili podjêcia uchwa³ymawierzycieli i co najmniej jeden

z tych wierzycieli z³o¿y wniosek w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
ujawnienia uchwa³y wspólników � pierwszego dnia, w którym SPE wykona
wszystkie decyzje w³a�ciwego s¹du nakazuj¹ce dostarczenie odpowiednich
zabezpieczeñ, lub (je¿eli nast¹pi to wcze�niej) pierwszego dnia, w którym s¹d
orzeknie w odniesieniu do wszystkich z³o¿onych wniosków, ¿e SPE nie ma
obowi¹zku dostarczaæ zabezpieczeñ.
5. Je¿eli obni¿enie kapita³umana celuwyrównanie strat poniesionychprzez

SPE, kwota obni¿enia kapita³u mo¿e byæ wykorzystana tylko w tym celu i nie
wolno jejwyp³acaæwspólnikom.
6. Obni¿enie kapita³u podlega ujawnieniu.
7. Przyobni¿aniu kapita³u nale¿y zagwarantowaæ równe traktowaniewspól-

nikówmaj¹cych udzia³y równej wysoko�ci.
Artyku³ 25: Rachunkowo�æ

1. Sporz¹dzanie, sk³adanie, badanie i og³aszanie sprawozdañ finansowych
SPEpodlegawymogomprzewidzianymwodpowiednimprawie krajowym.
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2.Organzarz¹dzaj¹cyprowadziksiêgiSPE.Ksiêgowo�æSPE jest prowadzo-
na zgodnie z odpowiednimprawemkrajowym.

ROZDZIA£V� ORGANIZACJASPE
Artyku³ 26: Przepisy ogólne

1. SPE posiada organ zarz¹dzaj¹cy, który odpowiada za zarz¹dzanie SPE.
Organ zarz¹dzaj¹cymo¿ewykonywaæwszystkie uprawnienia SPE, które nie s¹
zastrze¿onedokompetencjiwspólnikówniniejszymrozporz¹dzeniemlubumow¹
spó³ki.
2.Wspólnicy okre�laj¹ organizacjê SPE, z zastrze¿eniemprzepisówniniej-

szego rozporz¹dzenia.
Artyku³ 27:Uchwa³ywspólników

1.Nienaruszaj¹cprzepisówust. 2, decyzjewponi¿szychkwestiach (ich lista
jest niewy³¹czna) zapadaj¹wdrodze uchwa³ywspólników, decyzj¹wiêkszo�ci
okre�lonejwumowie spó³ki SPE:
a) zmiana praw z udzia³ów;
b) wy³¹czenie wspólnika;
c) wyst¹pienie wspólnika ze spó³ki;
d) zatwierdzenie rocznych sprawozdañ finansowych;
e) wyp³aty na rzecz wspólników;
f) nabycie udzia³ów w³asnych;
g) umorzenie udzia³ów;
h) podwy¿szenie kapita³u zak³adowego;
i) obni¿enie kapita³u zak³adowego;
j) powo³ywanie i odwo³ywanie dyrektorów oraz ich kadencja;
k) je¿eli SPEma bieg³ego rewidenta � powo³anie i odwo³anie bieg³ego re-

widenta;
l) przeniesienie statutowej siedzibySPEdo innegopañstwacz³onkowskiego;
m)przekszta³cenieSPE;
n) ³¹czenia i podzia³y spó³ek;
o) likwidacja;
p) zmiany umowy spó³ki, których przedmiotem s¹ sprawy inne ni¿wymie-

niono w lit. a)-o).
2. Uchwa³yw sprawach, o którychmowawust. 1 lit. a), b), c), i), l), m), n),

o) i p), zapadaj¹ kwalifikowan¹wiêkszo�ci¹ g³osów.
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9 Dz.Urz. L 222 z 14 sierpnia 1978, s. 11.

Dla celów pierwszego akapitu, kwalifikowana wiêkszo�æ stanowi co naj-
mniej dwie trzecie wszystkich praw g³osu, do których uprawniaj¹ udzia³y
wyemitowaneprzezSPE.
3.Podejmowanieuchwa³niewymagazwo³ywania zwyczajnegozgromadze-

nia.Organzarz¹dzaj¹cyprzedstawiawszystkimwspólnikomwnioskiwsprawie
uchwa³ oraz dostateczn¹ ilo�æ informacji, aby wspólnicy mogli podj¹æ �wia-
dom¹ decyzjê. Uchwa³y s¹ zapisywane w formie pisemnej. Kopie podjêtych
decyzji s¹ przesy³ane ka¿demuwspólnikowi.
4.Uchwa³ywspólników s¹ zgodne z niniejszym rozporz¹dzeniem i umow¹

spó³kiSPE.
Prawowspólnikówdo zaskar¿ania uchwa³ podlega odpowiedniemuprawu

krajowemu.
5. Je¿eli SPE ma tylko jednego wspólnika, wspólnik ten wykonuje prawa

i obowi¹zki wspólników SPE wymienione w niniejszym rozporz¹dzeniu i w
umowie spó³ki SPE.
6. Uchwa³y w sprawach, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ ujawnieniu.
7.Uchwa³y obowi¹zuj¹:
a)wodniesieniudowspólników, organuzarz¹dzaj¹cegoSPEoraz jej organu

nadzorczego, je¿eli taki istnieje � od daty ich podjêcia;
b) w odniesieniu do osób trzecich � zgodnie z przepisami odpowiedniego

prawa krajowego, które wdra¿aj¹ art. 3 ust. 5, 6 i 7 dyrektywy 68/151/EWG9.
Artyku³ 28 � Prawa wspólników do informacji

1.Wspólnicymaj¹ prawo do otrzymywania nale¿ytych informacji i do za-
dawania organowi zarz¹dzaj¹cemu pytañ dotycz¹cych uchwa³, rocznych spra-
wozdañ finansowych i innych spraw zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ SPE.
2.Organzarz¹dzaj¹cymo¿eodmówiædostêpudoinformacji tylkowówczas,gdy

ich ujawnienie przynios³oby powa¿ny uszczerbek interesom gospodarczymSPE.
Artyku³ 29: Prawo do z³o¿enia wniosku o podjêcie uchwa³y i o powo³anie

niezale¿nego bieg³ego
1.Wspólnicyposiadaj¹cy5%prawg³osuzudzia³ówSPEmaj¹prawozwracaæ

siê do organu zarz¹dzaj¹cego z wnioskiem o przedstawienie wspólnikom pro-
pozycji uchwa³y.
Wniosek musi byæ umotywowany i musi wymieniaæ sprawy maj¹ce byæ

przedmiotemuchwa³y.
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W przypadku odmowy lub nieprzedstawienia przez organ zarz¹dzaj¹cy
propozycji uchwa³yw terminie 14dni kalendarzowychodotrzymaniawniosku,
zainteresowani wspólnicy mog¹ przed³o¿yæ wspólnikom propozycjê uchwa³y
w tych sprawach.
2. Je¿eli istnieje podejrzenie powa¿negonaruszeniaprawa lubumowyspó³ki

SPE,wspólnicyposiadaj¹cy5%prawg³osuzudzia³ówSPEmaj¹prawozwróciæ
siê do w³a�ciwego s¹du lub organu administracyjnego z wnioskiem o powo-
³anie niezale¿nego bieg³ego w celu zbadania sprawy, a nastêpnie przedstawie-
nia wspólnikom sprawozdania z wyników tego badania.
Bieg³y otrzymuje dostêp do dokumentów i zapisów SPE oraz mo¿e ¿¹daæ

informacji od organu zarz¹dzaj¹cego.
3. Prawawymienionew ust. 1 i 2mog¹ zostaæ przyznanew umowie spó³ki

poszczególnymwspólnikom lubwspólnikomposiadaj¹cymmniej ni¿ 5%praw
g³osu z udzia³ówSPE.

Artyku³ 30:Dyrektorzy
1. Dyrektorem SPEmo¿e byæ tylko osoba fizyczna.
2. Osoba dzia³aj¹ca jako dyrektor, która nie zosta³a formalnie powo³ana do

pe³nienia tej funkcji, jest traktowana jako dyrektorw zakresiewszystkich obo-
wi¹zków i zobowi¹zañ, które spoczywaj¹ na dyrektorze.
3. Osoba, która zosta³a uznana za niezdoln¹ do pe³nienia funkcji dyrektora

spó³ki orzeczeniems¹dowymlubdecyzj¹ administracyjn¹w jakimkolwiekpañ-
stwie cz³onkowskim, zgodnie z jegoprawemkrajowym,niemo¿ebyæpowo³ana
jako dyrektor ani pe³niæ funkcji dyrektora w SPE.
4.Uznanie niezdolno�ci do pe³nienia funkcji dyrektoraSPE jest regulowane

odpowiednimprawemkrajowym.
Artyku³ 31: Podstawowe obowi¹zki i zobowi¹zania dyrektorów

1. Dyrektor ma obowi¹zek dzia³aæ w najlepszym interesie SPE. Dzia³ania
dyrektora cechuje staranno�æ i fachowo�æ, w stopniu wymaganym do prowa-
dzenia dzia³alno�ci spó³ki.
2. Dyrektorzy s¹ odpowiedzialni wobec SPE.
3. Z zastrze¿eniempostanowieñ umowy spó³ki SPE, dyrektor unikawszel-

kich okoliczno�ci, które mog³yby byæ uwa¿ane za �ród³o rzeczywistych lub
potencjalnych konfliktów pomiêdzy osobistym interesem dyrektora a intere-
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sem spó³ki lub pomiêdzy obowi¹zkami dyrektora wobec SPE a jego obowi¹z-
kami wobec innej osoby prawnej lub fizycznej.
4.DyrektorSPE jest odpowiedzialnywobec spó³ki zadzia³ania lubzaniecha-

nia stanowi¹ce naruszenie obowi¹zków dyrektorawynikaj¹cych z niniejszego
rozporz¹dzenia, z umowy spó³ki lub uchwa³y wspólników, w wyniku których
SPE ponios³a szkodê lub stratê. Je¿eli naruszenia takiego dopu�ci³o siê kilku
dyrektorów, wszyscy z nich ponosz¹ bezpo�redni¹ i solidarn¹ odpowiedzial-
no�æ.
5.Nie naruszaj¹c przepisówniniejszego rozporz¹dzenia, odpowiedzialno�æ

dyrektorów jest regulowana odpowiednim prawemkrajowym.
Artyku³ 32: Transakcje z podmiotami powi¹zanymi

Transakcje z podmiotami powi¹zanymi s¹ regulowane przepisami odpo-
wiedniegoprawakrajowego, którewdra¿aj¹dyrektywyRady78/660/EWGi83/
349/EWG10.

Artyku³ 33: Reprezentowanie SPE wobec osób trzecich
1. SPE jest reprezentowanawobec osób trzecich przez co najmniej jednego

dyrektora. Czynno�ci prawne dokonywane przez dyrektorów s¹ wi¹¿¹ce dla
SPE, nawet je¿eli nie wchodz¹ onew zakres przedmiotu dzia³alno�ci SPE.
2.Umowa spó³ki SPEmo¿e przewidywaæ, ¿e dyrektorzywykonuj¹ upraw-

nienie do reprezentowania spó³ki ³¹cznie. Inne ograniczenia uprawnieñ dyrek-
torów wynikaj¹ce z umowy spó³ki, uchwa³y wspólników lub decyzji organu
zarz¹dzaj¹cego lub organu nadzorczego (je¿eli SPE posiada ten organ) nie
obowi¹zuj¹ wobec osób trzecich, nawet je¿eli zosta³y ujawnione.
3. Dyrektorzy mog¹ przenosiæ prawo do reprezentowania SPE zgodnie

z umow¹spó³ki.
ROZDZIA£VI�PARTYCYPACJAPRACOWNIKÓW

Artyku³ 34: Przepisy ogólne
1. SPEpodlega przepisomwsprawie partycypacji pracownikówobowi¹zu-

j¹cym w pañstwie cz³onkowskim, w którymmie�ci siê jej statutowa siedziba,
o ile przepisy takie istniej¹, z zastrze¿eniem przepisów niniejszego artyku³u.
2.W przypadku przeniesienia statutowej siedziby SPEmaj¹ zastosowanie

przepisy art. 38.

10 Dz.Urz. L 193 z 18 lipca 1983, s. 1.
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3. W przypadku transgranicznego ³¹czenia dwóch SPE lub ³¹czenia SPE
i innej spó³ki zarejestrowanej w innym pañstwie cz³onkowskim zastosowanie
maj¹przepisyprawapañstwcz³onkowskichwdra¿aj¹cedyrektywê2005/56/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady11.

ROZDZIA£VII�PRZENIESIENIESTATUTOWEJSIEDZIBYSPE
Artyku³ 35: Przepisy ogólne

1. Siedzibê statutow¹ SPEmo¿na przenosiæ do innego pañstwa cz³onkow-
skiego zgodnie z przepisami niniejszego rozdzia³u.
Przeniesienie statutowej siedziby SPEnie powoduje likwidacji SPE ani te¿

utraty lub czasowej utraty jej osobowo�ci prawnej, nie wp³ywa te¿ na prawa
i obowi¹zki wynikaj¹ce w zawartych przez SPE umów obowi¹zuj¹cych przed
przeniesieniem siedziby.
2. Przepisy ust. 1 nie maj¹ zastosowania do SPE, je¿eli zosta³o wobec niej

wszczête postêpowanie likwidacyjne, upad³o�ciowe lub dotycz¹ce zawieszenia
p³atno�ci albo gdyw³a�ciwe organy podjê³ywobec niej �rodki zapobiegawcze
w celu zapobie¿enia wszczêciu tych postêpowañ.
3. Przeniesienie staje siê skutecznewdniu rejestracji SPEwprzyjmuj¹cym

pañstwie cz³onkowskim. Od tego dnia sprawy SPE, o których mowa w art. 4
ust. 2, s¹ regulowane prawem przyjmuj¹cego pañstwa cz³onkowskiego.
4.Docelówpostêpowañ s¹dowych lubadministracyjnychwszczêtychprzed

przeniesieniemstatutowej siedziby,SPEpodokonaniu rejestracji, o którejmowa
wust. 3, jest uwa¿ana za spó³kê posiadaj¹c¹ statutow¹ siedzibêwmacierzystym
pañstwie cz³onkowskim.

Artyku³ 36: Procedura przenoszenia siedziby
1.Planuj¹cyprzeniesienieorganzarz¹dzaj¹cySPEsporz¹dzawniosekw spra-

wie przeniesienia, który zawiera co najmniej nastêpuj¹ce dane:
a) firmaSPE i adres jej statutowej siedzibywmacierzystympañstwie cz³on-

kowskim;
b) firmaSPE i adres jej proponowanej statutowej siedzibywprzyjmuj¹cym

pañstwie cz³onkowskim;
c) proponowana umowa spó³ki SPEw przyjmuj¹cym pañstwie cz³onkow-

skim;
d) proponowany harmonogram przeniesienia;

11 Dz.Urz. L 310 z 25 listopada 2005, s. 1.
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e) data, od której proponuje siê, aby czynno�ci SPE by³y traktowane dla
celów rachunkowo�ci jako przeprowadzone w przyjmuj¹cym pañstwie cz³on-
kowskim;
f) skutki przeniesienia dla pracownikóworaz proponowane �rodki dotycz¹-

ce pracowników;
g) szczegó³owe informacje na temat przeniesienia zarz¹du g³ównego lub

siedziby zarz¹du SPE, je¿eli ma to zastosowanie.
h) Najpó�niej na miesi¹c przed podjêciem uchwa³y wspólników, o której

mowaw ust. 4, organ zarz¹dzaj¹cy SPE:
i)przedstawiawniosekwsprawieprzeniesienia siedzibywspólnikomiprzed-

stawicielom pracowników, a w przypadku braku takich przedstawicieli � pra-
cownikomSPE, aby siê z nim zapoznali oraz udostêpnia go dowgl¹duwierzy-
cielom;
j) ujawnia wniosek w sprawie przeniesienia.
3. Organ zarz¹dzaj¹cy SPE przygotowuje sprawozdanie dla wspólników,

w którym wyja�nia i uzasadnia aspekty prawne i gospodarcze proponowanego
przeniesieniaorazomawiaskutki, jakieprzeniesieniebêdziemia³odlawspólników,
wierzycieli ipracowników.Sprawozdanie jestprzedstawianewspólnikomiprzed-
stawicielompracowników, awprzypadkubraku takich przedstawicieli � bezpo-
�redniopracownikomSPE,wrazzwnioskiemwsprawieprzeniesienia.Je¿eliorgan
zarz¹dzaj¹cyotrzymaodpowiedniowcze�nieopiniêprzedstawicielipracowników
w sprawie przeniesienia, opinia ta jest równie¿ przedstawiana wspólnikom.
4.Wniosek w sprawie przeniesienia jest przedk³adany wspólnikom do za-

twierdzenia zgodnie z postanowieniami umowy spó³ki SPEdotycz¹cymi zmian
umowy spó³ki.
5. Je¿eli w SPE obowi¹zuje system partycypacji pracowników, wspólnicy

mog¹ zastrzec sobie prawodouzale¿nienia dokonania przeniesienia od zatwier-
dzenia przez nich uzgodnieñ dotycz¹cych partycypacji pracownikóww przyj-
muj¹cympañstwie cz³onkowskim.
6.Ochronawspólnikówmniejszo�ciowych przeciwnych przeniesieniu sie-

dziby oraz ochrona wierzycieli SPE jest regulowana prawem macierzystego
pañstwa cz³onkowskiego.
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Artyku³ 37: Badanie zgodno�ci z prawem przeniesienia
1. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie wyznacza w³a�ciwy organ, który bada

zgodno�æ z prawemprzeniesienia siedziby sprawdzaj¹c zgodno�æ z procedur¹
przeniesienia okre�lon¹ w art. 36.
2.W³a�ciwyorganwmacierzystympañstwie cz³onkowskim sprawdza nie-

zw³ocznie, czy spe³nione zosta³y wymogi zawarte w art. 36 i w przypadku
pozytywnego wyniku tego badania wydaje za�wiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e
wmacierzystympañstwie cz³onkowskimzosta³y spe³nionewszystkie formalno-
�ci wymagane w ramach procedury przeniesienia.
3.Wterminie jednegomiesi¹caodotrzymaniaza�wiadczenia,októrymmowa

w ust. 2, SPE przedstawia w³a�ciwemu organowi w przyjmuj¹cym pañstwie
cz³onkowskimnastêpuj¹ce dokumenty:
a) za�wiadczenie, o którym mowa w ust. 2;
b)zatwierdzon¹przezwspólnikówproponowan¹umowêspó³kiSPEw przyj-

muj¹cympañstwie cz³onkowskim;
c) zatwierdzony przez wspólnikówwniosek w sprawie przeniesienia.
Dokumenty te s¹uwa¿anezawystarczaj¹cedocelówrejestracjiSPEw przyj-

muj¹cympañstwie cz³onkowskim.
4.Wterminie 14dni kalendarzowychodotrzymaniadokumentów,októrych

mowawust. 3,w³a�ciwyorganwprzyjmuj¹cympañstwie cz³onkowskimbada,
czy spe³nione zosta³ywarunkimaterialne i formalnewymaganedoprzeniesienia
statutowej siedziby iw przypadku pozytywnegowyniku tego badania przystê-
puje do zarejestrowania SPE.
5.W³a�ciwyorganwprzyjmuj¹cympañstwiecz³onkowskimmo¿eodmówiæ

rejestracji SPE tylko z powodu niespe³nienia przez SPEwszystkichwarunków
materialnych i formalnych przewidzianychwniniejszym rozdziale. Rejestracja
SPE jest dokonywana po spe³nieniu przez ni¹ wszystkich wymogów przewi-
dzianychwniniejszym rozdziale.
6.W³a�ciwy organ przyjmuj¹cego pañstwa cz³onkowskiego informuje nie-

zw³ocznie, za pomoc¹ formularza powiadomienia przedstawionegow za³¹czni-
ku II, w³a�ciwy organ odpowiedzialny zawykre�lenie SPE z rejestruwmacie-
rzystympañstwie cz³onkowskimodokonaniu rejestracji SPEwprzyjmuj¹cym
pañstwie cz³onkowskim.
Wykre�lenie SPE z rejestru nastêpuje niezw³ocznie po otrzymaniu powia-

domienia, ale niewcze�niej.



214

Jerzy Jacyszyn

7. Rejestracja w przyjmuj¹cym pañstwie cz³onkowskim oraz wykre�lenie
z rejestruwmacierzystympañstwie cz³onkowskimpodlega ujawnieniu.

Artyku³ 38: Uzgodnienia dotycz¹ce partycypacji pracowników
1. W zakresie uzgodnieñ dotycz¹cych partycypacji pracowników SPE

podlega od dnia swojej rejestracji przepisomobowi¹zuj¹cymwprzyjmuj¹cym
pañstwie cz³onkowskim (o ile takie przepisy istniej¹).
2. Ustêp 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pracownicy SPE wma-

cierzystympañstwie cz³onkowskim stanowi¹ co najmniej jedn¹ trzeci¹ ³¹cznej
liczbypracownikówSPE,wliczaj¹cw to spó³ki zale¿ne i oddzia³ySPEwinnych
pañstwach cz³onkowskich, i gdy spe³niony jest jeden z nastêpuj¹cych warun-
ków:
a) ustawodawstwoprzyjmuj¹cego pañstwa cz³onkowskiego nie przewiduje

partycypacji pracownikówna conajmniej takim samympoziomie, jaki obowi¹-
zywa³wSPEwmacierzystympañstwiecz³onkowskimprzedjejrejestracj¹w przyj-
muj¹cympañstwie cz³onkowskim.Poziompartycypacji pracowników jestmie-
rzonyproporcj¹ liczbyprzedstawicielipracownikówworganieadministracyjnym
lub organie nadzorczym, ich komisjach, lub w grupie zarz¹dzaj¹cej odpowie-
dzialnej za przynosz¹ce zysk jednostki organizacyjneSPE, je¿eliwSPE istnieje
przedstawicielstwo pracownicze;
b) ustawodawstwo przyjmuj¹cego pañstwa cz³onkowskiego nie zapewnia

pracownikomzzak³adówSPEmieszcz¹cych siêw innychpañstwachcz³onkow-
skich takich samych uprawnieñ do wykonywania praw do partycypacji pra-
cowników jak te, które posiadali przed przeniesieniem siedziby.
3. Je¿eli spe³niony jest jeden z warunków zawartych w ust. 2 lit. a) lub b),

organ zarz¹dzaj¹cy SPE podejmuje, w jak najkrótszym czasie po ujawnieniu
wnioskuw sprawie przeniesienia, konieczne dzia³ania, aby rozpocz¹æ negocja-
cje z przedstawicielami pracowników SPE w celu osi¹gniêcia porozumienia
w sprawie partycypacji pracowników.
4.Porozumieniepomiêdzyorganemzarz¹dzaj¹cymSPEaprzedstawicielami

pracownikówokre�la:
a) zakres porozumienia;
b) je¿eli w trakcie negocjacji strony zdecyduj¹ o zawarciu takiego porozu-

mienia � tre�æ porozumienia o partycypacji w SPE po przeniesieniu siedziby,
w tym(o ilema to zastosowanie) liczbê cz³onkóworganu administracyjnego lub
nadzorczego, wobec których pracownicy maj¹ prawo wyboru, powo³ania, re-
komendowania lubsprzeciwieniasiêpowo³aniudanegocz³onka,oraz tryb takiego



215

Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Rady w sprawie statutu europejskiej...

wyboru, powo³ania, rekomendowania lub sprzeciwiania siê powo³aniu przez
pracowników i prawa tych cz³onków;
c) datêwej�ciaw¿ycie porozumienia i okres jegoobowi¹zywania, przypad-

ki, w których porozumienie powinno byæ renegocjowane oraz tryb takiej rene-
gocjacji.
5.Negocjacje nie powinnybyæ prowadzone d³u¿ej ni¿ przez sze�æmiesiêcy.

Strony mog¹ uzgodniæ przed³u¿enie negocjacji na kolejny sze�ciomiesiêczny
okres. Dowszystkich pozosta³ych kwestii dotycz¹cych negocjacji maj¹ zasto-
sowanie przepisy prawa macierzystego pañstwa cz³onkowskiego.
6. Je¿eli nie uda siê osi¹gn¹æ porozumienia, pozostaj¹ w mocy zasady

dotycz¹cepartycypacji obowi¹zuj¹cewmacierzystympañstwie cz³onkowskim.
ROZDZIA£VIII�RESTRUKTURYZACJA,ROZWI¥ZANIE

I NIEWA¯NO�Æ PRAWNA
Artyku³ 39:Restrukturyzacja

Przekszta³cenie, ³¹czenie i podzia³SPEs¹ regulowaneodpowiednimprawem
krajowym.

Artyku³ 40:Rozwi¹zanie
1. SPE jest rozwi¹zywana z nastêpuj¹cych przyczyn:
a) wyga�niêcie okresu, na który spó³ka zosta³a zawi¹zana;
b) podjêcie przez wspólników uchwa³y o rozwi¹zaniu spó³ki;
c) okoliczno�ci przewidzianewodpowiednimprawie krajowym.
2.Rozwi¹zanie jest regulowane odpowiednimprawemkrajowym.
3. Likwidacjê, niewyp³acalno�æ, zawieszenie p³atno�ci i podobne postêpo-

wania reguluj¹ odpowiednie prawo krajowe oraz rozporz¹dzenie Rady (WE)
nr 1346/200012.
4. Rozwi¹zanie SPEpodlega ujawnieniu.

Artyku³ 41:Niewa¿no�æ
Niewa¿no�æ SPE jest regulowana przepisami odpowiedniego prawa krajo-

wego, które wdra¿aj¹ art. 11 ust. 1 lit. a), b), c) i e) dyrektywy 68/151/EWG,
z wyj¹tkiemodniesienia do przedmiotu dzia³alno�ci spó³kiw art. 11 ust. 2 lit. c)
oraz w art. 12 tej dyrektywy.

12 Dz.Urz. L 160 z 30 czerwca 2000, s. 1.
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ROZDZIA£IX�PRZEPISYDODATKOWEIPRZEJ�CIOWE
Artyku³ 42: Stosowanie waluty krajowej

1. Pañstwa cz³onkowskie,wktórych nie zosta³ zrealizowany trzeci etap unii
gospodarczej i walutowej (UGW), mog¹ ¿¹daæ, aby SPE posiadaj¹ce siedzibê
statutow¹na ich terytoriumwyra¿a³y swójkapita³w waluciekrajowej.SPEmo¿e
dodatkowowyra¿aæ swój kapita³w euro. Stosowany jest kurswymianywaluty
krajowej na euro z ostatniego dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego rejestracj¹ SPE.
2. W pañstwach cz³onkowskich, w których nie zosta³ zrealizowany trzeci

etap unii gospodarczej iwalutowej (UGW),SPEmog¹ sporz¹dzaæ i publikowaæ
swoje roczne sprawozdania finansowe oraz (je¿eli ma to zastosowanie) skon-
solidowane sprawozdania finansowe w euro. Pañstwa cz³onkowskie mog¹
jednakwymagaæodSPE, aby sporz¹dza³y i publikowa³y swoje roczne sprawoz-
dania finansowe oraz (je¿eli ma to zastosowanie) skonsolidowane sprawozda-
nia finansowewwalucie krajowej zgodnie z odpowiednimprawemkrajowym.

ROZDZIA£X�PRZEPISYKOÑCOWE
Artyku³ 43: Skuteczne stosowanie

Pañstwa cz³onkowskie podejmuj¹ wszelkie stosowne dzia³ania w celu za-
gwarantowania skutecznego stosowania niniejszego rozporz¹dzenia.

Artyku³ 44: Sankcje
Pañstwa cz³onkowskie ustanawiaj¹ przepisy dotycz¹ce sankcji stosowa-

nych w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporz¹dzenia i podej-
muj¹wszelkie �rodki niezbêdne do ichwdro¿enia. Przewidziane sankcjemusz¹
byæ skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj¹ce. Pañstwa cz³onkowskie powia-
domi¹ o tych przepisachKomisjê najpó�niej do dnia 1 lipca 2010 r. i powiada-
miaj¹ j¹ niezw³ocznie owszelkich pó�niejszych zmianach tych przepisów.
Artyku³ 45: Zawiadomienie dotycz¹ce spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzial-

no�ci¹
Najpó�niej dodnia1 lipca2010 r. pañstwacz³onkowskie zawiadomi¹Komi-

sjê o formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, o której mowa w art. 4
ust. 2.
Komisjapublikuje te informacjewDziennikuUrzêdowymUniiEuropejskiej.
Artyku³ 46: Obowi¹zki organów w³a�ciwych do spraw rejestrów

1.Dodnia31marcaka¿degorokuorganyw³a�ciwedosprawrejestru,o którym
mowawart. 9 ust. 1, przekazuj¹Komisji informacje na temat firm, statutowych
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siedzib i numeróww rejestrze SPE, które zosta³y wpisane do rejestru i wykre-
�lone z rejestru w poprzednim roku, oraz ³¹czn¹ liczbê zarejestrowanych SPE.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, wspó³pracuj¹ ze sob¹, aby zapewniæ

¿e dokumenty i dane SPE, które s¹ wymienione w art. 10 ust. 2, s¹ dostêpne
równie¿ w rejestrach wszystkich pozosta³ych pañstw cz³onkowskich.

Artyku³ 47: Przegl¹d
Komisja dokona przegl¹du stosowania niniejszego rozporz¹dzenia do dnia

30 czerwca2015 r.
Artyku³ 48:Wej�cie w ¿ycie

Niniejsze rozporz¹dzeniewchodziw ¿ycie dwudziestego dnia po jego opu-
blikowaniuwDziennikuUrzêdowymUnii Europejskiej .
Niniejsze rozporz¹dzenie stosuje siê od dnia 1 lipca 2010 r.

Opracowa³napodstawieotrzymanychdokumentów
Jerzy Jacyszyn


