
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z prawa cywilnego i handlowego 

Założenie i cele przedmiotu: dążeniem słuchaczy i prowadzącego przedmiot jest prawna 

analiza zasady swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej oraz omówienie form 

transgranicznej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Omówienie funkcjonowania spółek europejskich  

w znaczeniu sensu largo. Przykładowo Societas Europea została wprowadzona  

do europejskiego porządku prawnego rozporządzeniem w sprawie statutu spółki 

europejskiej (SE) oraz dyrektywą uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu 

do uczestnictwa pracowników. Statut tej spółki, posiadającej charakter spółki handlowej 

bez względu na przedmiot prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, jest jednym z tych 

aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej (obecnie Unii Europejskiej), które powstawały  

w wyniku trudnych, trwających kilkadziesiąt lat negocjacji. Z powstaniem takiej formy 

ponadnarodowej łączono ambitny cel wykreowania silnego europejskiego 

przedsiębiorstwa mogącego konkurować na światowym rynku. Jako optymalną, 

najbardziej odpowiadającą potrzebom obrotu, formę organizacyjno-prawną wybrano 

spółkę akcyjną, gwarantującą – zdaniem pomysłodawców - zebranie odpowiedniego do 

założonych celów kapitału i racjonalne rozłożenie ryzyka gospodarczego. W założeniu 

miała to być struktura autonomiczna względem prawa krajowego, elastyczna, podatna 

na procesy transformacyjne i modernizacyjne jej postaci zależnie od zmieniających się 

potrzeb akcjonariuszy oraz zewnętrznych uwarunkowań, oparta na regułach 

zapewniających ekonomiczną i prawną jednolitość jej działalności. Bezpośrednia 

stosowalność rozporządzenia oznacza, że akt tego rodzaju ze swej natury staje się 

częścią krajowego systemu prawnego bez konieczności dokonywania jakichkolwiek 

zabiegów transpozycyjnych, wywierając skutki bezpośrednie w stosunku do podmiotów, 

których dotyczą (…). Należy się zastanowić nad tym, czy jednak zamysł instytucji  

europejskich w pełni został urzeczywistniony. Zważywszy na różnorodność tradycji 

prawnych państw członkowskich i fundamentalne założenia polityki tych państw  

oraz liczne odesłania i upoważnienia dla krajowego legislatora zawarte w rozporządzeniu 

trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi? 

Zamierzone efekty kształcenia: Student, poprzez analizę podstawowych zagadnień 

teoretycznych  i praktycznych dotyczących europejskiego prawa spółek posiada wiedzę 

umożliwiającą na wskazanie źródeł prawa i kryteriów definicyjnych wyróżnienia 

przedmiotowych umów w obrocie (wiedza). Zdolność praktycznego zastosowania 

zdobytej wiedzy wyraża się w ocenie i porównaniu poszczególnych spółek (umiejętności) 

i w postaci wskazania argumentów oraz kontrargumentów na rzecz wyboru 

poszczególnych form wykonywania działalności (kompetencje). 

Treści merytoryczne przedmiotu: w ramach przedmiotu omawiana jest tematyka treści 

swobody przedsiębiorczości w Polsce i Unii Europejskiej oraz jej znaczenia na tle innych 

postaci przewidzianych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzeń, 

ponadnarodowych spółek prawa europejskiego, tj. europejskiego zgrupowania interesów 

gospodarczych, spółki europejskiej, spółdzielni europejskiej, europejskiego  

ugrupowania współpracy terytorialnej, europejskiej spółki prywatnej itp. projektów, 

dyrektyw europejskiego prawa spółek.       

  


