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ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI 

 

TYTUŁ PROJEKTU  ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego 

przekształcenia, połączenia lub podziału spółek 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. 

zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego 

przekształcania, łączenia i podziału spółek (Dz. U. L 321 z 12.12.2019, str. 1-44). 

JEDN. 

RED.  

TREŚĆ PRZEPISU UE  KONIEC

ZNOŚĆ 

WDROŻ

ENIA 

T / N  

JEDN. 

RED.  

TREŚĆ PRZEPISU/ÓW PROJEKTU  UZASADNIENIE 

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI 

Jedn. red. Treść przepisu projektu ustawy Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 2 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) danych identyfikacyjnych – należy przez to rozumieć: 

a) firmę spółki przekształcanej, jej spółki zależnej lub zakładu oraz ich siedzibę, 

a jeżeli posiadają one numer identyfikacyjny lub są zarejestrowane w rejestrze - także 

ten numer identyfikacyjny lub numer w rejestrze, 

b) firmę spółki uczestniczącej, jej spółki zależnej lub zakładu oraz ich siedzibę, a 

jeżeli posiadają one numer identyfikacyjny lub są zarejestrowane w rejestrze - także ten 

numer identyfikacyjny lub numer w rejestrze, 

c) firmę spółki dzielonej jej spółki zależnej lub zakładu oraz ich siedzibę, a jeżeli 

posiadają one numer identyfikacyjny lub są zarejestrowane w rejestrze - także ten 

numer identyfikacyjny lub numer w rejestrze; 

2) państwie członkowskim – należy przez to rozumieć państwo członkowskie Unii 

Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

Przepis zawiera wyjaśnienie pojęć zawartych w 

projekcie ustawy. 
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3) państwie członkowskim przeznaczenia – należy przez to rozumieć państwo 

członkowskie, w którym spółka przekształcona zostaje zarejestrowana w wyniku 

przekształcenia transgranicznego; 

4) państwie członkowskim wyjścia – należy przez to rozumieć państwo członkowskie, 

w którym spółka jest zarejestrowana przed przekształceniem transgranicznym; 

5) pracodawcy – należy przez to rozumieć pracodawcę w rozumieniu art. 3 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 

1162); 

6) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

7) reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej – należy przez to rozumieć 

organizację, o której mowa w art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 oraz z 2021 r. poz. 1666), reprezentatywną w 

dniu rozpoczęcia postępowania zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu 

negocjacyjnego;  

8) spółce dzielonej – należy przez to rozumieć spółkę, która przenosi cały majątek lub 

część majątku na spółkę lub spółki, o których mowa w art. 528 § 11 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320); 

9) spółce powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek należy przez to 

rozumieć spółkę utworzoną na zasadach określonych w art. 491 § 11 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;  

10) spółce powstałej w wyniku podziału transgranicznego – należy przez to rozumieć 

spółkę utworzoną w wyniku transgranicznego podziału spółki, o którym mowa w art. 

528 § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;  

11) spółce przekształcanej – należy przez to rozumieć spółkę, która zmienia formę 

prawną w wyniku przekształcenia transgranicznego, o którym mowa w art. 551 § 11 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;  
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12) spółce przekształconej – należy przez to rozumieć spółkę, która zmieniła formę 

prawną w wyniku przekształcenia transgranicznego, o którym mowa w art. 551 § 11 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych; 

13) łączącej się spółce – należy przez to rozumieć spółkę, która uczestniczy w 

utworzeniu spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego, o którym mowa w 

art. 491 § 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych; 

14) spółce zależnej – należy przez to rozumieć spółkę, na którą inna spółka wywiera 

dominujący wpływ w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich 

radach zakładowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1832);  

15) właściwym organie spółki – należy przez to rozumieć organ zarządzający albo 

administrujący spółki, stosownie do przepisów prawa, któremu ta spółka podlega; 

16) zainteresowanej spółce zależnej lub zakładzie – należy przez to rozumieć spółkę 

zależną lub zakład spółki:  

a) przekształcanej, które mają się stać spółką zależną lub zakładem spółki 

powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, 

b) łączącej się, które mają się stać spółką zależną lub zakładem spółki powstałej 

w wyniku transgranicznego połączenia,  

c) dzielonej, które mają się stać spółką zależną lub zakładem spółki powstałej w 

wyniku transgranicznego podziału spółek; 

17) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład, o którym mowa w art. 58 pkt 2 ustawy 

z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce 

europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2036 oraz z 2019 r. poz. 1798). 

Art. 29 Art. 29. Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego wraz z ekspertem, 

przedstawiciele właściwego organu spółki przekształcanej, łączącej się spółki , spółki 

dzielonej, oraz mediator mogą obradować na posiedzeniach prowadzonych z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 

r. poz. 344). 

Przepis wprowadza możliwość skorzystania w 

ramach prac specjalnego zespołu negocjacyjnego 

ze środków komunikacji elektronicznej. 
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Art. 42 

ust. 1 

Art. 42. 1. Członkowie zespołu przedstawicielskiego, członkowie organu 

zarządzającego spółki powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, 

połączenia lub podziału spółek, przedstawiciele właściwych organów spółek zależnych 

i kierownictwa zakładu mogą obradować na posiedzeniach prowadzonych z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Przepis wprowadza możliwość skorzystania w 

ramach prac zespołu przedstawicielskiego ze 

środków komunikacji elektronicznej 

Art. 56 W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1969) w art. 5 w ust. 5 pkt 4d otrzymuje brzmienie: 

„4d) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu 

przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie 

nadzorczej albo radzie dyrektorów spółki powstałej w wyniku 

transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek;”. 

Przepis wprowadzający zmiany w przepisach 

obowiązujących, nie wynika bezpośrednio z 

przepisów transponowanej dyrektywy.  

Art. 57  W ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, 

systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 

r. poz. 842, z późn. zm.) w art. 121 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) przepisów ustawy z dnia … o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej 

w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek 

(Dz. U. z…);”. 

Przepis wprowadzający zmiany w przepisach 

obowiązujących, nie wynika bezpośrednio z 

przepisów transponowanej dyrektywy.  

Art. 58 Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego 

albo przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej albo radzie dyrektorów 

spółki powstałej w wyniku transgranicznego połączenia, powołani na podstawie 

przepisów ustawy uchylanej w art. 59, pełnią swoje obowiązki do końca ich 

kadencji i podlegają ochronie określonej w rozdziale 5 niniejszej ustawy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Przepis dostosowujący, nie wynika bezpośrednio 

z przepisów transponowanej dyrektywy.  

Art. 59  
Traci moc ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w 

spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2384). 

Przepis końcowy uchylający.  

Art. 60  
Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2023 r. 

Przepis końcowy o wejściu aktu prawnego w 

życie.  
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