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P O S T A N O W I E N I E  

Dnia 22 listopada 2013r. 
d Okr gowy w Gliwicach, X Wydzia  Gospodarczy w 

sk adzie nast puj cym: Przewodnicz cy:    SSO Leszek Guza 
SSO Barbara Przyby a (spr.) 
SSO Ma gorzata Korfanty  

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2013r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z 
wniosku A. Spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  w P. w Rumunii Oddzia  w Polsce w T.G. 
na skutek apelacji wnioskodawcy 
od postanowienia S du Rejonowego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2013r. sygn. akt GL X Ns -Rej 
KRS 8966/13/819 w przedmiocie oddalenia wniosku o wykre lenie z rejestru 
 

p o s t a n a w i a :  
 

w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwróci  si  do Trybuna u 
Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
dotycz cego wyk adni art. 49 i art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 

Czy art. 49 i art. 54 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. l jedenastej 
dyrektywy Rady dotycz cy wymogów ujawniania informacji odno nie do oddzia ów 
utworzonych w Pa stwie Cz onkowskim przez niektóre rodzaje spó ek podlegaj ce prawu innego 
pa stwa stoj  na przeszkodzie temu, by w pa stwie cz onkowskim odmawiano wykre lenia z 
Krajowego Rejestru S dowego (KRS), oddzia u spó ki maj cej siedzib  w innym pa stwie 
cz onkowskim, o ile nie dosz o do przeprowadzenia likwidacji tego oddzia u w trybie 
przewidzianym dla likwidacji krajowej spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , w sytuacji gdy 
w stosunku do oddzia u spó ki krajowej wykre lenie z rejestru oddzia u tej spó ki nie wymaga 
przeprowadzenia takiej procedury? Przy tym w przypadku spó ek krajowych oddzia y s  
wpisywane wy cznie w rejestrze spó ki krajowej a spó ka ta ma obowi zek sk adania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmuj cego spó  macierzyst  wraz z jej 
oddzia ami, natomiast oddzia y spó ek zagranicznych s  zarejestrowane w KRS i sk adaj  do 
rejestru wy cznie sprowadzanie finansowe oddzia u. 



 

UZASASADNIENIE 

Powy sze pytanie powsta o na tle nast puj cego staniu faktycznego. 

1. Wnioskodawc  w sprawie jest przedsi biorca zagraniczny A. spó ka z ograniczon  
odpowiedzialno ci  z siedzib  w P. - spó ka handlowa prawa rumu skiego, która posiada oddzia  
w Polsce zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S dowym (KRS). Rejestr spó ki zagranicznej jest 
prowadzony przez Biuro Rejestru Handlu przy Trybunale Hunedoara Ministerstwa 
Sprawiedliwo ci pod numerem J, co jest uwidocznione w Krajowym Rejestrze S dowym 

ciwym dla oddzia u. 
2. Oddzia  tej spó ki w Polsce ma siedzib  w T.G. i zosta  zarejestrowany w Krajowym Rejestrze 

dowym pod numerem. Przedmiot dzia alno ci wpisany w rejestrze oddzia u obejmuje produkcj  
konstrukcji metalowych i ich cz ci i jest w szy ni  przedmiot dzia alno ci wpisany w rejestrze 
spó ki macierzystej. 

3. Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego oddzia  przedsi biorcy zagranicznego sk ada  w S dzie 
prowadz cym rejestr oddzia u roczne sprawozdanie finansowe oddzia u. 

4. Uchwa  podj  przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spó ki z dnia 3 stycznia 2013r. 
wspólnicy postanowili zlikwidowa  dzia aj cy w Polsce oddzia  spó ki i po podj ciu uchwa y 
pe nomocnik spó ki z  wniosek o wykre lenie oddzia u spó ki z Krajowego Rejestru 

dowego. 
5. d pierwszej instancji oddali  wniosek o wykre lenie z rejestru przedsi biorców oddzia u 

rumu skiej spó ki w Polsce powo uj c si  na tre  przepisu art. 92 ustawy o swobodzie 
dzia alno ci gospodarczej. S d wskaza , e do likwidacji oddzia  przedsi biorcy zagranicznego w 
Polsce maj  zastosowanie przepisy o likwidacji samej spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci . 

6. Wnioskodawca od tego orzeczenia wniós  apelacj . 
7. Od rozstrzygni cia które zostanie wydane na skutek apelacji nie b  przys ugiwa y dalsze rodki 

zaskar enia. 
 

Prawo krajowe 

8. Polska ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 
672) w art. 85 ust. 1 stanowi, e dla wykonywania dzia alno ci gospodarczej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przedsi biorcy zagraniczni mog , na zasadzie wzajemno ci, o ile 
ratyfikowane umowy mi dzynarodowe nie stanowi  inaczej, tworzy  oddzia y z siedzib  na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddzia ami". 

9. Artyku  92 tej ustawy nakazuje do likwidacji oddzia u b cej nast pstwem decyzji o zakazie 
wykonywania dzia alno ci gospodarczej przez przedsi biorc  zagranicznego w ramach oddzia u, 
wydanej przez ministra w ciwego do spraw gospodarki a tak e do likwidacji b cej 
nast pstwem decyzji przedsi biorcy zagranicznego o likwidacji 



 

oddzia u stosowa  odpowiednio przepisy Kodeksu spó ek handlowych o likwidacji spó ki z 
ograniczon  odpowiedzialno ci , (art. 92 pkt 1 i 2 ustawy o swobodzie dzia alno ci 
gospodarczej). 

10. Przepis art. 92 w brzmieniu obowi zuj cym do 1 stycznia 2012r. mia  nast puj  tre : „Art. 
92. Do likwidacji oddzia u stosuje si  odpowiednio przepisy Kodeksu spó ek handlowych o 
likwidacji spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci ". 

11. W czasie obowi zywania przepisu przed zmian  krajowy S d Najwy szy sta  na stanowisku, 
 przepis ten nie ma zastosowania do dobrowolnej likwidacji oddzia u przedsi biorstwa 

zagranicznego.(Postanowienie S du Najwy szego z dnia 9 maja 2007r., sygn. akt II CSK 25/07, 
opubl. OSNC 2008/5/52, Biul.SN 2007/9/8). Dokonuj c takiej wyk adni przepisu S d Najwy szy 
wskaza , na konieczno  uwzgl dnienia wynikaj cej z prawa wspólnotowego zasady 
niedyskryminacji (art. 12 TWE w zwi zku z art. 43 TWE) i traktowania oddzia u zagranicznej 
spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  nie gorzej ni  takiej samej jednostki organizacyjnej 
spó ki polskiej. 

12. Polski kodeks spó ek handlowych nie normuje procedur likwidacyjnych oddzia u krajowej 
spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , a jego powo anie lub likwidacja pozostaje w gestii tej 
osoby prawnej. Spó ka, prawa krajowego likwiduj c oddzia , nie jest zobowi zana do wdra ania 
procedury likwidacyjnej oddzia u takiej jak wymagana do likwidacji ca ej spó ki. 

13. Procedura likwidacyjna spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  zgodnie z przepisami 
kodeksu spó ek handlowych (dalej ksh) obejmuje konieczno  og oszenia o otwarciu likwidacji i 
wezwania wierzycieli do zg oszenia ich wierzytelno ci w terminie trzech miesi cy od dnia 
og oszenia (art. 279ksh), sporz dzenia bilansu otwarcia likwidacji obejmuj cego wszystkie 
sk adniki aktywów wed ug ich warto ci zbywczej i jego zatwierdzenia przez zgromadzenie 
wspólników (art. 281 ksh), zako czenia interesów bie cych spó ki, ci gni cia wierzytelno ci, 
wype nienia zobowi za  i up ynnienia maj tku spó ki. Nowe interesy mog  by  wszczynane 
tylko wówczas gdy jest to potrzebne do uko czenia spraw w toku. Nieruchomo ci mog  by  
zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej r ki - jedynie na mocy uchwa y wspólników i 
po cenie nie ni szej od uchwalonej przez wspólników.(art.282 ksh). W okresie likwidacji nie 
mo na, nawet cz ciowo, wyp aca  wspólnikom zysków ani dokonywa  podzia u maj tku spó ki 
przed sp aceniem wszystkich zobowi za . art.275§ 2 ksh). 

 

14. Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 330) 
w art.51ust.2 nak ada na spó ki krajowe obowi zek w czania do sprawozdania finansowego 
jednostki, w której sk ad wchodz  oddzia y (zak ady) znajduj ce si  poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i tam sporz dzaj ce sprawozdania finansowe, odpowiednich danych 
wynikaj cych z bilansów tych oddzia ów (zak adów). Spó ki prawa krajowego sk adaj  do 
Krajowego Rejestru S dowego roczne sprawozdanie finansowe (art. 69 ust. 1 ustawy o 
rachunkowo ci). 

15. Kierownik oddzia u przedsi biorcy zagranicznego natomiast sk ada we w ciwym rejestrze 
dowym roczne sprawozdanie finansowe dotycz ce oddzia u spó ek przedsi biorcy 

zagranicznego ( art. 69 ust. la ustawy o rachunkowo ci) 
16. Zgodnie z art. 3 kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. 1998.21.94 z dnia 16 lutego 1998r.) 

pracodawc  jest jednostka organizacyjna, cho by nie posiada a osobowo ci prawnej, a tak e 
osoba fizyczna, je eli zatrudniaj  one pracowników. 
 

Przedmiot sporu, stanowiska stron. 



 

17. Spór przed s dem krajowym wynikn  w zwi zku z odmow  przez s d pierwszej instancji 
wykre lenia z KRS oddzia u zagranicznej spó ki w Polsce z uwagi na nieprzeprowadzenie 
post powania likwidacyjnego oddzia u. 

18. Dzia aj cy w imieniu spó ki pe nomocnik z  wniosek o wykre lenie oddzia u z KRS. 
Wskazywa , e likwidacja oddzia u spó ki w Polsce powinna mie  charakter uproszczony bowiem 
w stosunku do oddzia u nie ma zastosowania przepis art. 92 ustawy o swobodzie dzia alno ci 
gospodarczej i nie jest wymagane przeprowadzenie likwidacji oddzia u zgodnie z odpowiednio 
stosowanymi przepisami Polskiego Kodeksu spó ek handlowych w cz ci dotycz cej spó ki z 
ograniczon  odpowiedzialno ci . Ten przepis ma zastosowanie jedynie w przypadku 
przymusowej likwidacji oddzia u przedsi biorcy zagranicznego i nie obejmuje dobrowolnej 
likwidacji oddzia u zagranicznego przez spó  maj  siedzib  na obszarze Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Podnosi , i  przeciwna interpretacja prowadzi aby do sprzeczno ci z art. 
12 w zwi zku z art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Skoro kodeks 
spó ek handlowych nie normuje procedur likwidacyjnych oddzia u krajowej spó ki z ograniczon  
odpowiedzialno ci  i jego powo anie pozostaje w gestii tej osoby prawnej, tak  sam  swobod  
nale y zapewni  w stosunku do oddzia u przedsi biorcy zagranicznego. 

19. d pierwszej instancji uzna , e w zwi zku z dokonan  zamian  przepisu art. 92 ustawy o 
swobodzie dzia alno ci gospodarczej stanowisko S du Najwy szego przedstawione w wy ej 
opisanym orzeczeniu (pkt 11) straci o swoj  aktualno , bowiem zosta o wydane winnym stanie 
prawnym. Dokonana z dniem 1 stycznia 2012r. zmiana przepisu art. 92 ustawy o swobodzie 
dzia alno ci gospodarczej oznacza, e wykre lenie oddzia u zagranicznego z rejestru 
przedsi biorców, wymaga postawienia go w stan likwidacji tak samo jak spó ki z ograniczon  
odpowiedzialno ci . Skoro zg oszony do wykre lenia oddzia  przedsi biorcy zagranicznego nie 
zosta  poddany takiej procedurze likwidacyjnej s d pierwszej instancji oddali  wniosek. S d 
wskaza , e odpowiednie zastosowanie przepisów o likwidacji krajowej spó ki z o.o. do likwidacji 
oddzia u przedsi biorcy zagranicznego ma miejsce bez wzgl du na to czy likwidacja nast pi a na 
skutek w asnej decyzji przedsi biorcy zagranicznego o likwidacji oddzia u czy te  decyzji 
wydanej przez ministra w ciwego do spraw gospodarki, o zakazie wykonywania dzia alno ci 
gospodarczej przez przedsi biorc  zagranicznego w ramach oddzia u. 

20. Wnioskodawca w apelacji podtrzyma  swoje stanowisko, co do braku obowi zku 
przeprowadzenia procedury likwidacyjnej oddzia u przy zastosowaniu przepisów krajowych o 
likwidacji spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  i wniós  o skierowanie wniosku o wydanie 
orzeczenia prejudycjalnego celem ustalenia czy w wietle art. 18 w zwi zku z art. 49 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej, dopuszczalne jest 
istnienie w prawie krajowym zasady nak adaj cej na przedsi biorc  pochodz cego z innego 
pa stwa cz onkowskiego, w razie likwidacji jego oddzia u, obowi zku przeprowadzenia 
procedury likwidacyjnej oddzia u takiej jak dla likwidacji krajowej spó ki handlowej, podczas gdy 
taka procedura nie jest wymagana dla dobrowolnej likwidacji oddzia u spó ki krajowej. 

21. Od orzeczenia wydanego przez S d sk adaj cy wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego 
nie przys uguj  dalsze rodki zaskar enia. 
 

Przepisy prawa wspólnotowego 



 

22. Przepis art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje, e swoboda 
przedsi biorczo ci obejmuje podejmowanie i wykonywanie dzia alno ci prowadzonej na w asny 
rachunek, jak równie  zak adanie i zarz dzanie przedsi biorstwami, a zw aszcza spó kami w 
rozumieniu artyku u 54 akapit drugi, na warunkach okre lonych przez ustawodawstwo Pa stwa 
przyjmuj cego dla w asnych obywateli, nakazuje zatem równe traktowanie ze wzgl du na 
przynale no  pa stwow  w sferze samodzielnej dzia alno ci gospodarczej. 

23. Przepis art. 1 jedenastej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989r. (89/666/EWG) dotycz cy 
wymogów ujawniania informacji odno nie do oddzia ów utworzonych w Pa stwie Cz onkowskim 
przez niektóre rodzaje spó ek podlegaj ce prawu innego pa stwa nakazuje ujawnianie 
dokumentów i danych szczegó owych odnosz cych si  do oddzia ów utworzonych w Pa stwie 
Cz onkowskim przez spó ki podlegaj ce prawu innego pa stwa cz onkowskiego, do których ma 
zastosowanie dyrektywa 68/15l/EWG, w sposób w ciwy dla pa stwa cz onkowskiego w którym 
oddzia  ma siedzib . Ust p 2 tego przepisu wskazuje, e tam gdzie wymogi dotycz ce ujawniania 
informacji oddzia u odbiegaj  od wymogów dotycz cych og oszenia dotycz cych spó ki, w 
odniesieniu do czynno ci dokonywanych z oddzia em pierwsze stwo maj  wymagania dotycz ce 
tego oddzia u. Art.l ust.4 nakazuje pa stwom cz onkowskim zapewnienie, aby oddzia y mia y 
niepowtarzalny identyfikator umo liwiaj cy ich jednoznaczn  identyfikacj  w komunikacji 
mi dzy rejestrami za po rednictwem systemu integracji rejestrów. Ten niepowtarzalny 
identyfikator obejmuje co najmniej elementy umo liwiaj ce identyfikacj  pa stwa 
cz onkowskiego rejestru, krajowego rejestru pochodzenia i numeru wpisu oddzia u do tego 
rejestru oraz, w stosownych przypadkach, pewnych cech s cych unikaniu b dów w 
identyfikacji. 
Dyrektywa zezwala, aby ujawnienie informacji mog o by  ograniczone do informacji 
dotycz cych samego oddzia u, z wyj tkiem prawa reprezentacji, nazwy, formy prawnej, 
likwidacji i upad ci spó ki jako ca ego podmiotu. 
Przepisy dyrektywy nakazuj  dokonanie og oszenia o zamkni ciu oddzia u, jednak e dyrektywa 
nie reguluje procedury zamkni cia takiego oddzia u. 

24. Dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 wrze nia 2009 r. 
(Dz.U.UE L z dnia 1 pa dziernika 2009 r., uchylaj ca dyrektyw  68/15l/EWG) w sprawie 
koordynacji gwarancji, jakie s  wymagane w pa stwach cz onkowskich od spó ek w rozumieniu 
art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równowa no ci, dla zapewnienia ochrony 
interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich dotyczy g ównie obowi zku zapewnienia 
ujawniania informacji dotycz cych spó ki jako ca ci (osoby prawnej) - (punkt 3 motywów, art. 
2) 
 

Konieczno  wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym 

25. W sprawie rozstrzyganej przed s dem krajowym konieczne jest ustalenie warunków, jakie 
powinien spe ni  przedsi biorca zagraniczny aby zako czy  swoj  dzia alno  w ramach oddzia u 
w Polsce. 

26. Od rozstrzygni cia Trybuna u zale y, czy dojdzie do wykre lenia oddzia u przedsi biorcy 
zagranicznego z Krajowego Rejestru S dowego zgodnie z wnioskiem i wydania orzeczenia z 
pomini ciem przepisów krajowych zgodnie z zasad  pierwsze stwa, czy te  wykre lenie z 



 

Rejestru b dzie uzale nione, od zastosowania, zgodnie z przepisami prawa krajowego, procedur 
likwidacyjnych a w konsekwencji z ony w sprawie wniosek o wykre lenie oddzia u 
przedsi biorcy zagranicznego zostanie oddalony. 

 

27. W tym celu konieczne jest ustalenie czy swoboda przedsi biorczo ci, okre lona przepisem art.49 
TFUE sprzeciwia si  temu, aby zako czenie funkcjonowania oddzia u zagranicznego i jego 
wykre lenie z Krajowego Rejestru S dowego w ciwego dla tego oddzia u mog o nast pi  bez 
wykonania obowi zków likwidacyjnych innych ni  te które wi  si  z likwidacj  oddzia u spó ki 
krajowej i to w sytuacji gdy, oddzia y zagraniczne spó ek (podobnie jak oddzia y spó ek 
krajowych), nie maj  zdolno ci prawnej a podmiotem praw i obowi zków jest spó ka. Spó ki 
prawa krajowego sk adaj  w Krajowym Rejestrze S dowym sprawozdanie finansowe obejmuj ce 
tak e sprawozdania swoich oddzia ów, nawet je li te prowadz  odr bn  ksi gowo . Oddzia y 
spó ek zagranicznych w Polsce nie maj  obowi zku sk adania sprawozdania finansowego spó ki, 
sk adaj  sprowadzanie finansowe dotycz ce oddzia u. Konieczno  dokonania wyk adni 
przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczy sytuacji w której, przepisy prawa krajowego 
zezwalaj  na z enie do Rejestru sprawozdania finansowego dotycz cego oddzia u bez 
konieczno ci sk adania sprawozdania finansowego ca ej spó ki zagranicznej. W tym zakresie 
sytuacja oddzia u przedsi biorcy zagranicznego jest inna ni  spó ki krajowej. 

28. d sk adaj c wniosek mia  na uwadze to, e zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w 
dotychczasowym orzecznictwie Trybuna u, ograniczenie swobody przedsi biorczo ci poprzez 
odmienne traktowanie przedsi biorców zagranicznych mo na uzna  za dopuszczalne wy cznie 
je li s y realizacji s usznego celu zgodnego z traktatem i je li uzasadniaj  je nadrz dne wymogi 
interesu ogólnego, przy tym konieczne jest aby ograniczenie to by o w ciwe dla zapewnienia 
realizacji przyj tego celu i nie wykracza o poza to, co niezb dne dla jego osi gni cia (wyrok 
Trybuna u Sprawiedliwo ci z 13 grudnia 2005r. w sprawie C-411/03 punkt 23 i powo ane tam 
orzecznictwo). Za nadrz dne wymogi interesu ogólnego Trybuna  uzna  ochron  interesów 
wierzycieli i pracowników (punkt 28 powo anego wyroku oraz punkt 92 wyroku z 5 listopada 
2002r. w sprawie C-208 Uberseering). 

29. Likwidacja oddzia u zagranicznego spó ki prowadzi do zaniechania wykonywania dzia alno ci 
poprzez zagraniczny oddzia . Obowi zek przeprowadzenia przez spó  procedury likwidacyjnej 
oddzia u zagranicznego w taki sposób jaki obowi zuje przy likwidacji spó ki krajowej mo e by  
uzasadniony wzgl dami ochrony usprawiedliwionych interesów tych wierzycieli i pracowników, 
którzy dotychczas w stosunki prawne ze spó  zagraniczn  wchodzili wy cznie poprzez 
dzia alno  oddzia u. Sytuacja prawna spó ki krajowej i spó ki zagranicznej posiadaj cej w 
pa stwie cz onkowskim oddzia  nie jest porównywalna. Spó ka krajowa znosz c swój oddzia , 
nadal pozostaje wpisana do Krajowego Rejestru S dowego i w nim s  odnotowywane podlegaj ce 
wpisowi dane dotycz ce spó ki. Wykre lenie z Krajowego Rejestru S dowego oddzia u 
przedsi biorcy zagranicznego powoduje, e wierzyciele i pracownicy, którzy w stosunki prawne z 
przedsi biorc  zagranicznym weszli w ramach funkcjonowania oddzia u, z Krajowego Rejestru 

dowego, po wykre leniu oddzia u nie uzyskaj  ju adnych informacji o spó ce. W Krajowym 
Rejestrze S dowym nie b  ju  odnotowywane jakiekolwiek dane dotycz ce spó ki zagranicznej. 
Ochrona s usznych interesów wierzycieli i pracowników zatrudnionych w oddziale uzasadnia aby 
konieczno  przeprowadzenia likwidacji oddzia u w taki sposób, aby przed wykre leniem 
oddzia u spó ka mia a obowi zek wykazania, e jej zobowi zania zwi zane z dzia alno ci  



 

oddzia u zosta y zaspokojone. Na one na zagranicznego przedsi biorc  ograniczenia w 
stosunku do spó ek krajowych dotycz  jedynie tej cz ci dzia  wykonywanych w ramach 
swobody przedsi biorczo ci, która dotyczy zako czenia dzia alno ci, a nie mo liwo ci jej 
podejmowania i kontynuowania.  
30. Wydanie orzeczenia wst pnego dotycz cego wyk adni przepisu art.49 w zaistnia ej sytuacji 
jest niezb dne dla rozstrzygni cia sprawy. 


