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Rejent * rok 19 * nr 4(216)
kwiecieñ 2009 r.

Wniosek dotycz¹cy rozporz¹dzenia Rady
w sprawie statutu europejskiej spó³ki prywatnej (cz. III)
(przedstawiony przez Komisjê) {SEK(2008) 2098}{SEK(2008) 2099}

1. Pismo prezesa Krajowej Rady Notarialnej

W zwi¹zku z pracami Parlamentu Europejskiego dotycz¹cymi Euro-
pejskiej Spó³ki Prywatnej (SPE), w imieniu Krajowej Rady Notarialnej
zwracam siê do Pañstwa z proœb¹ o wnikliwe przeanalizowanie propo-
nowanych rozwi¹zañ rozporz¹dzenia, a w szczególnoœci zagro¿eñ p³y-
n¹cych z przyjêcia dotychczasowego projektu.

Podstawowe znaczenie ma uœwiadomienie sobie, ¿e obecna wersja
projektu rozporz¹dzenia (równie¿ z uwzglêdnieniem projektu sprawozda-
nia eurodeputowanego Klausa-Heinera Lehne) zachêca do podejmowania
niezgodnych z prawem dzia³añ, jak np. dzia³añ zwi¹zanych z praniem
pieniêdzy, zak³adaniem spó³ek typu offshore lub nielegalnej likwidacji spó³ek,
a to z uwagi na fakt, ¿e odchodzi ona od systemów zabezpieczenia.
Ponadto projekt ten, w sposób radykalny, kwestionuje ca³y system re-
jestracyjny obowi¹zuj¹cy w Europie kontynentalnej, który tak jak w Polsce,
Niemczech i w innych Pañstwach Cz³onkowskich dzia³a bez zarzutu
z zachowaniem zasad przejrzystoœci oraz s³u¿y ochronie wierzycieli.

Statut przewidziany przez Komisjê Europejsk¹ wzoruje siê jednoznacz-
nie na modelu anglosaskiego prawa spó³ek kapita³owych. Zwi¹zana z tym
miêdzy innymi rezygnacja z pañstwowych mechanizmów ochrony s³u-
¿¹cych do zagwarantowania przejrzystoœci i bezpieczeñstwa prawnego,
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które to elementy obowi¹zuj¹ w wiêkszoœci kontynentalnych Pañstw
Cz³onkowskich (w tym w Polsce i w Niemczech), prowadzi w Anglii
coraz czêœciej, jak i w coraz bardziej wiêkszym stopniu w perspektywie
makroekonomicznej, do nadu¿yæ w angielskim rejestrze handlowym (ang.
Companies House).

Doœwiadczenia angielskie pokazuj¹, ¿e przy rejestracji online, pozba-
wionej kontroli to¿samoœci, pojawiaj¹ siê powa¿ne problemy z tzw.
uprowadzeniem to¿samoœci spó³ki (ang. company hijacking). Na samej
stronie internetowej rejestru angielskiego (www.companieshouse.gov.uk),
w widocznym miejscu znajduje siê zaznaczone kolorem ostrze¿enie przed
tzw. oszustwem w zakresie to¿samoœci (ang. identity fraud). To coraz
bardziej powszechne zjawisko, polegaj¹ce na tym, ¿e do rejestru wpisy-
wane s¹ osoby nieuprawnione jako cz³onkowie zarz¹du danej spó³ki w celu
póŸniejszego przeprowadzenia w imieniu takiej spó³ki transakcji, prowadzi
w Anglii do szkód ze znacznymi konsekwencjami makroekonomicznymi.

Problem ten jest coraz czêœciej omawiany na ³amach prasy specja-
listycznej, jak i codziennej. Dla przyk³adu za³¹czam artyku³, który zosta³
opublikowany w dzienniku The Daily Telegraph, który opisuje problemy,
jakie wystêpuj¹ w angielskim rejestrze handlowym. W Anglii ju¿ dawno
zrezygnowano z udzielania gwarancji, co do poprawnoœci wpisu. Zwa-
¿ywszy na taki stan rzeczy, nie jest zaskoczeniem fakt, ¿e jawnoœæ rejestrów
w Anglii nie ma prawie ¿adnego znaczenia.

Dlatego te¿ prawo wspólnotowe w zakresie gwarancji skutecznoœci
i minimalnych standardów rejestrowych zrealizowane na mocy dyrek-
tywy dotycz¹cej jawnoœci nr 68/151/EWG (w szczególnoœci w art. 2,
3 i 10), powinno zostaæ w pe³ni uwzglêdnione przy temacie Europejskiej
Spó³ki Prywatnej (SPE). Jednoczeœnie wskazane by³oby odst¹pienie od
pomys³u rozdzielenia siedziby rejestracji spó³ki od siedziby prowadzenia
dzia³alnoœci spó³ki.

Notariat polski œciœle wspó³pracuje w przedstawionym temacie z no-
tariuszami Austrii i Niemiec, których rozwi¹zania prawne s¹ najbardziej
zbli¿one do polskich. Jednoczeœnie, jako cz³onek Rady Wykonawczej
Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), Polska uczestniczy w wy-
pracowaniu stanowiska CNUE w powy¿szej sprawie. Poniewa¿ w pe³ni
podzielamy stanowisko i propozycje zmian do projektu rozporz¹dzenia,
przygotowane przez notariuszy niemieckich i CNUE, nie przedstawiamy
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odrêbnie w³asnego stanowiska, lecz przesy³amy propozycje naszych ko-
legów z Niemiec oraz CNUE.

Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e poprawki mog¹ byæ wnoszone do Parlamentu
Europejskiego za poœrednictwem Komisji JURI do 21 paŸdziernika, a g³o-
sowanie w ramach tej Komisji ma odbyæ siê 17 listopada, pozwalam sobie
prosiæ o wniesienie w³asnych poprawek uwzglêdniaj¹cych nasze zastrze-
¿enia, wzglêdnie o oddanie g³osu za takimi poprawkami, jeœli te zostan¹
wniesione przez innych eurodeputowanych (w szczególnoœci austriac-
kich i niemieckich).

Z wyrazami szacunku,
Jacek Wojdy³o

Prezes Krajowej Rady Notarialnej

2. Postulaty notariatu w odniesieniu do projektu SPE

1) Zapewnienie pañstwom cz³onkowskim elastycznoœci w zakresie
przewidzenia wymogów ujawnienia okreœlonych informacji w rejestrach
publicznych:

• ujawnienie transakcji zbycia udzia³u (zamiast wprowadzenia nowych
udzia³owców na listy udzia³ów prowadzone przez spó³ki);

• ujawnienie zasad reprezentacji spó³ki oraz wszelkich zmian w tym
zakresie;

• ujawnienie zmian do statutu spó³ki (umowy spó³ki);
• ujawnienie powy¿szych kwestii w przypadku wniosków rejestracyj-

nych sk³adanych online.
2) Zapewnienie pañstwom cz³onkowskim elastycznoœci w zakresie

przewidzenia dowolnej liczby instytucji kontrolnych w momencie
• ustanawiania spó³ek,
• wprowadzania zmian do jej statutu oraz
• zbycia udzia³ów.
3) Zapewnienie pañstwom cz³onkowskim elastycznoœci w zakresie

wymaganej formy
• umowy spó³ki;
• zbycia udzia³ów.
4) Wprowadzenie kryterium transgranicznoœci
Odejœcie od mo¿liwoœci rozdzia³u siedziby rejestracyjnej (statutowej)

i siedziby zarz¹du (administracyjnej).
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3. Sprawozdanie

W dniu 3 listopada 2008 r. odby³o siê we Wroc³awiu,  w siedzibie
pos³a do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg z Pol-
skiej Delegacji Grupy PSE spotkanie z przedstawicielami Krajowej Rady
Notarialnej w osobach: notariusza Lecha Borzemskiego – wiceprezesa
KRN, notariusza Szymona Ko³odzieja  – cz³onka Komisji Zagranicznej
KRN oraz prof. dr hab. Jerzego Jacyszyna – red. naczelnego „Rejenta”.
Celem tego spotkania by³o zaprezentowanie stanowiska KRN w sprawie
statutu europejskiej spó³ki prywatnej, a zw³aszcza zagro¿eñ prawnych,
jakie zwi¹zane s¹ z obecnym jej  projektem.

Pani europose³ jest wiceprzewodnicz¹cym Komisji Prawa, cz³onkiem
Komisji Petycji oraz wielu innych wa¿nych zespo³ów zajmuj¹cych siê
m.in. prawami kobiet i ich równouprawnieniem, rozwojem regionalnym.
Z wielkim zainteresowaniem wys³ucha³a wypowiedzi przedstawicieli KRN,
deklaruj¹c wspó³pracê ze œrodowiskiem notarialnym w istotnych spra-
wach dla notariatu polskiego.

Zgodnie stwierdzono, ¿e przed³o¿ony projekt SPE jest bez w¹tpienia
koncepcj¹ oryginaln¹ i atrakcyjn¹ dla przedsiêbiorców UE. Posiada wiele
walorów i atutów merytorycznych i formalnych, które mog¹ spowodo-
waæ, ¿e bêdzie ona wykorzystywana w praktyce gospodarczej krajów Unii.
Jest on  jednak regulacj¹ niespójn¹ z normami krajowymi w zakresie spó³ki
z o.o., a przez to mo¿e rodziæ powa¿ne konflikty prawne i nieporozumienia.
Promuje wiele uproszczeñ i u³atwieñ formalnych, które mog¹ zostaæ nie-
w³aœciwie wykorzystane, przyczyniaj¹c siê do chaosu prawnego i podwa-
¿enia zaufania do spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.

Bez w¹tpienia wymusza ona tak¿e zmianê roli i funkcji notariusza
w dotychczasowych  czynnoœciach notarialnych zwi¹zanych z tworze-
niem, organizacj¹, funkcjonowaniem i likwidacj¹ spó³ek handlowych.
Wymaga ponownego przemyœlenia i zaproponowania oryginalnych insty-
tucji prawnych w ramach nowych czynnoœciach notarialnych, opartych
na instrumentach rynkowych.

Opracowa³ Jerzy Jacyszyn


