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Krzysztof Staniek 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

Transgraniczne połączenia spółek z udziałem polskiej spółki handlowej a odpowiedzialność 

karna menedżerów. 

 

Przedmiotem rozważań rozprawy są procesy transgranicznego połączenia spółek, w 

których jednym z łączących się podmiotów jest polska spółka handlowa, w kontekście 

karnoprawnej odpowiedzialności menedżerów.   

 Celem rozprawy jest przedstawienie odmian transgranicznych połączeń spółek w 

ramach Unii Europejskiej, ze względu na kryterium podmiotowe jej uczestników – polskich 

spółek prawa handlowego, zarówno w aspekcie materialnoprawnym jako i kolizyjnoprawnym 

z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności karnej menedżerów, jako podmiotów o 

najistotniejszym wkładzie w prawidłowy przebieg procesu transgranicznego łączenia się 

spółek. Transgraniczne łączenie się spółek, jak wykazano w rozprawie, jest procesem 

skomplikowanym jurydycznie i rolą podmiotów reprezentujących spółki – menedżerów jest 

zapewnienie zgodnego z prawem jego przebiegu. Z jednej strony jest to jedno z oczekiwań, 

jakie przed menedżerami stawiają właściciele spółek, a z drugiej strony zgodne z prawem 

działania podmiotów życia gospodarczego leżą w szeroko pojętym interesie obrotu 

gospodarczego. Stąd zachowania menedżerów, odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg 

procesu transgranicznego łączenia się spółek, zostały poddane analizie w kontekście 

relewantności dla ich karnoprawnej odpowiedzialności.   

Cele badawcze zrealizowane zostały z zastosowaniem metody formalno-dogmatycznej, 

natomiast zagadnienia z zakresu praw obcych pojawiają się w pracy tylko w takim zakresie, 

jaki jest niezbędny dla jej komplementarności.       

Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym, stanowiącym 

wprowadzenie do zasadniczej, merytorycznej części pracy, szczegółowo scharakteryzowane 

zostały istotne pojęcia, używane w rozprawie, a mianowicie pojęcie transgranicznego łączenia 

się spółek, transgraniczności, spółki, jako podmiotu uczestniczącego w transgranicznym 

połączenia. Ponadto dokonano karnoprawnej charakterystyki podmiotów zarządzających 

spółkami. Uwagę poświęcono także wyjaśnieniu charakteru prawnego transgranicznego 

łączenia się spółek oraz celów jakie przyświecają łączącym się spółką. W rozdziale 

pierwszym przedstawiono również analizę transgranicznego łączenia się spółek jako 
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zagadnienia materialnoprawnego, kolizyjnoprawnego oraz karnoprawnego. Istotną część 

rozdziału pierwszego zajmuje przedstawienie aksjologicznych aspektów transgranicznego 

łączenia się spółek a mianowicie przedstawienie jej w świetle zawartej w Konstytucji RP 

zasady wolności gospodarczej, w świetle unijnej zasady swobody przedsiębiorczości oraz 

jako formę korzystania z wolności działalności gospodarczej na gruncie ustawy – prawo 

przedsiębiorców.    

Rozdział drugi poświęcony jest reżimowi prawnemu transgranicznego łączenia się 

spółek oraz odpowiedzialności karnej menedżerów. W tym rozdziale dokonano analizy 

przesłanek kolizyjnoprawnych odmian transgranicznego łączenia się spółek oraz analizy 

źródła materialno-prawnej regulacji transgranicznego łączenia się spółek. W ramach źródeł 

prawnej regulacji, czy to kolizyjnoprawnej czy materialno-prawnej, analizie poddano 

zarówno źródła prawa pierwotnego jak i wtórnego UE oraz źródła prawa polskiego. W 

rozdziale analizie poddano również źródła karnoprawnej regulacji odpowiedzialności 

menedżerów w transgranicznym łączeniu się spółek. W tym kontekście wskazano na polskie 

normy karnoprawne, statuujące odpowiedzialność menedżera w procesie transgranicznego 

połączenia spółek oraz przedstawiono charakterystykę odpowiedzialności karnoprawnej 

menedżera w świetle prawa unijnego. 

Rozdział trzeci poświęcony jest ustaleniu zakresu podmiotowego transgranicznych 

połączeń spółek, w świetle karnoprawnej odpowiedzialności menedżerów.  W związku z tym 

w rozdziale przedstawiona jest analiza zakresu podmiotowego transgranicznego łączenia się 

spółek opartej o prawo pierwotne i prawo wtórne UE oraz o prawo polskie.  W rozdziale 

trzecim podjęta została również próba zarysowania problematyki transgranicznego łączenia 

się spółek, w której spółką przejmowaną jest spółka polska zaś spółką przejmująca, spółka 

posiadająca siedzibę poza terytorium UE. Istotną częścią rozdziału trzeciego jest analiza 

przesłanek karnoprawnej odpowiedzialności menedżera w procesie transgranicznego łączenia 

się spółek. Analizie poddano znamiona charakteryzujące podmiot karnoprawnych zachowań 

oraz znamiona charakteryzujące czyn zabroniony. Uwaga poświęcona została również stronie 

podmiotowej zachowań menedżera oraz formach popełnienia przestępstwa.        

W rozdziale czwartym przedstawiony jest model procedury łączeniowej z 

uwzględnieniem różnych odmian transgranicznego łączenia się spółek w ramach UE. W 

rozdziale tym zaprezentowana jest również tematyka wymiaru kary i środków karnych 

grożących menedżerowi.      

W ostatnim rozdziale, piątym, przedstawione są skutki transgranicznego łączenia się 

spółek, a mianowicie zagadnienia wiążące się z sukcesją prawną oraz nabyciem statusu 
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wspólnika (akcjonariusza) spółki przejmującej (nowo zawiązanej). W rozdziale tym analizie 

została poddana szkoda jako skutek karnoprawnych zachowań menedżerów.   

 


