


INFORMACJA O USTAWIE Z DNIA 9 LUTEGO 2022 R.                 
O ZMIANIE USTAWY – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

ISTOTNE ZMIANY W PRAWIE SPÓŁEK 

OD DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2022 R.



Główne zmiany wprowadzane ustawą dotyczą:

1. regulacji związanych z funkcjonowaniem grup spółek,

2. regulacji dotyczących zasad zarządzania spółkami
handlowymi i nadzoru nad tymi spółkami.



Normatywna definicja grupy spółek 

Art. 4 § 1 pkt 5[1] KSH

grupa spółek – spółka dominująca i spółka albo spółki zależne, będące spółkami
kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną
strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą
sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo
spółkami zależnymi.

Konieczność wprowadzenia normatywnej definicji grupy spółek jest konsekwencją
odróżnienia „kwalifikowanego” stosunku dominacji i zależności (którym jest grupa spółek)
od „zwykłego” stosunku dominacji i zależności, do którego nie powinno się stosować
szczególnej regulacji z art. 21[1] – 21[16] KSH.



Informacje dotyczące regulacji prawa 
holdingowego (prawa grup spółek)

ART. 21[1] – ART. 21[16] KSH



Fundamentalne kwestie 
dla prawa grup spółek

1. obowiązek uwzględnienia interesu grupy spółek zarówno przez spółkę
dominującą, jak i spółkę zależną, obok własnego interesu każdej z tych
spółek, którego konieczność ochrony wynika z istoty prawa spółek

2. obowiązek rejestracji uczestnictwa w grupie spółek

3. konieczność podjęcia przez zgromadzenie wspólników albo walne
zgromadzenie spółki zależnej uchwały o jej uczestnictwie w grupie
spółek, ze wskazaniem przez nią spółki dominującej.



Jak utworzyć grupę spółek 
– krótki opis procedury

• Uchwała o uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej jest
podejmowana przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki
zależnej większością trzech czwartych głosów, co odzwierciedla fundamentalne
znaczenie zmian, jakie zachodzą w spółce w skutek jej przystąpienia do grupy
spółek.

• Uczestnictwo w grupie spółek jest ujawniane w rejestrze przez spółkę dominującą
i spółkę zależną. Ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek następuje przez
wpisanie wzmianki do rejestru.

• Wpis do rejestru będzie miał charakter deklaratoryjny.

• Jeżeli spółka dominująca posiada siedzibę za granicą, uczestnictwo w grupie
spółek wystarczy ujawnić w rejestrze spółki zależnej.

• Sankcją za niewykonanie obowiązku rejestrowego jest niemożliwość skorzystania
przez spółkę dominującą bądź spółkę zależną z najistotniejszych regulacji prawa
holdingowego.



Warto odnotować, że brak wpisu wzmianki 
w rejestrze KRS uniemożliwi: 

• korzystanie przez spółkę dominującą z prawa wydawania wiążących poleceń
w stosunku do spółki zależnej;

• realizację prawa do przeglądania ksiąg i dokumentów oraz żądania udzielenia
informacji od spółki zależnej;

• sprawowanie stałego nadzoru nad spółkami zależnymi przez radę nadzorczą
spółki dominującej;

• realizację prawa wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych do żądania
podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów (akcji) przez spółkę
dominującą (tzw. „sell-out”);

• realizację prawa spółki dominującej do żądania przymusowego wykupu udziałów
(akcji) należących do wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki
zależnej (tzw. „squeeze-out”);

• realizację prawa członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurenta
oraz likwidatora spółki uczestniczącej w grupie spółek do powoływania się na
działanie lub zaniechanie w określonym interesie grupy spółek.



Wiążące polecenia spółki dominującej 
względem spółki zależnej  

Spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążące
polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy
spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Spółka dominująca wydaje wiążące polecenie w formie pisemnej lub elektronicznej pod
rygorem nieważności.

Wiążące polecenie wskazuje, co najmniej:

1) oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku
z wykonaniem wiążącego polecenia;

2) interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego
polecenia;

3) spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania
wiążącego polecenia, o ile występują;

4) przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej
w wyniku wykonania wiążącego polecenia.

Sformalizowana regulacja prawna wiążących poleceń w art. 21[2]–21[4] KSH
nie oznacza, że została w ten sposób wyłączona dopuszczalność wydawania tzw.
nieformalnych poleceń spółki dominującej względem spółki zależnej, np.
poleceń wydawanych ustnie.



Wykonanie/odmowa wykonania 
wiążącego polecenia 

Wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę zależną uczestniczącą w grupie
spółek wymaga uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej.

Spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek podejmuje uchwałę o odmowie
wykonania wiążącego polecenia, jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby do
niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością tej spółki.

Spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek niebędąca spółką jednoosobową
podejmuje uchwałę o odmowie wykonania wiążącego polecenia, jeżeli istnieje
uzasadniona obawa, że jest ono sprzeczne z interesem tej spółki i wyrządzi jej
szkodę, która nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną spółkę
zależną uczestniczącą w grupie spółek w okresie dwóch lat, licząc od dnia, w
którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę, chyba, że umowa albo statut
spółki stanowi inaczej.

W określeniu wysokości szkody spółka zależna uwzględnia korzyści uzyskane
przez tę spółkę w związku z uczestnictwem w grupie spółek w okresie ostatnich
dwóch lat obrotowych.

Umowa albo statut spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek może
przewidywać dodatkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia.



Zakres wyłączenia odpowiedzialności członków organów

Art. 21[5] KSH wyklucza odpowiedzialność cywilną członków Zarządu spółki
zależnej (§ 1) oraz spółki dominującej (§ 2) w sytuacji:

a) po pierwsze – wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia
spółki dominującej, kiedy nie zachodzą przesłanki do jego odmowy
z art. 21[4] § 1–2 w związku z art. 21[3] § 2 KSH, zaś są spełnione
przesłanki formalne (art. 21[3] § 1 i 3 KSH),

b) po drugie – odmowy wykonania tego polecenia, kiedy zastosowanie
znajdują jego przesłanki merytoryczne (art. 21[4] § 1–3 KSH) oraz
formalne (art. 21[4] § 4 KSH).



Do szczegółowych instytucji prawnych pozwalających spółce dominującej 
sprawnie zarządzać grupą spółek – obok wiążących poleceń – należy regulacja:

a) po pierwsze – prawa dostępu do informacji spółki dominującej o spółkach zależnych
(art. 21[6] KSH). Wyraźna regulacja tego prawa jest konieczna w przypadku, kiedy
spółka zależna jest spółką akcyjną. W przeciwnym razie tak szeroko ujęty zakres
dostępu do informacji spółki dominującej, jako akcjonariusza w spółce zależnej, byłby
wykluczony w świetle art. 428 KSH;

b) po drugie – prawa rady nadzorczej spółki dominującej do sprawowania stałego nadzoru
nad spółkami zależnymi uczestniczącymi w grupie spółek, ale tylko w zakresie realizacji
interesu grupy spółek (art. 21[7] KSH);

c) po trzecie – prawo do przymusowego wykupu udziałów albo akcji należących do
wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej tak zwane squeeze-out
(art. 21[11] KSH).



Do szczegółowych instytucji prawnych zapewniających ochronę wspólników 
(akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej uczestniczącej w grupie 

spółek zalicza się:

a) po pierwsze – obowiązek spółki zależnej sporządzenia sprawozdania o jej powiązaniach
umownych ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego, które to
sprawozdanie obejmuje w swej treści wskazanie wiążących poleceń wydawanych tej
spółce przez spółkę dominującą (art. 21[8] KSH). Przepis ten może być również
kwalifikowany jako przepis ochronny z punktu widzenia wierzycieli spółki zależnej;

b) po drugie – prawo do żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy firmy audytorskiej
w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek (art. 21[9] KSH);

c) po trzecie – prawo do przymusowego odkupu udziałów albo akcji należących do
wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej, tak zwane sell-out
(art. 21[10] KSH).



Odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej za szkodę 
wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia – art. 21[12] KSH

Spółka dominująca odpowiada wobec spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek za
szkodę, która została wyrządzona wykonaniem wiążącego polecenia i która nie została
naprawiona w terminie wskazanym w wiążącym poleceniu, chyba że nie ponosi winy.

Przesłanki odpowiedzialności są odmienne w zależności od tego, czy spółka zależna ma
charakter jednoosobowy, czy też nie ma takiego charakteru. W spółkach jednoosobowych
brak jest wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych, których interes wymagałby
uwzględnienia i ochrony w relacjach ze spółką dominującą, a miarodajny dla roszczeń
odszkodowawczych pozostaje wyłącznie interes wierzycieli. Dlatego też zgodnie z art.
21[12] § 2 KSH za szkodę wyrządzoną jednoosobowej spółce zależnej spółka dominująca
odpowiada, tylko jeżeli wykonanie wiążącego polecenia doprowadziło do jej
niewypłacalności.

Natomiast w odniesieniu do spółki innej niż jednoosobowa, wobec potrzeby ochrony
interesów wspólników mniejszościowych, spółka dominująca ponosi odpowiedzialność za
szkodę spółki zależnej, która nie została naprawiona w terminie.

Odpowiedzialność cywilna spółki dominującej wobec spółki zależnej została oparta na
zasadzie winy domniemanej, a nie zaś na zasadzie ryzyka lub słuszności.



Odpowiedzialność spółki dominującej wobec wspólników / akcjonariuszy spółki 
zależnej za obniżenie wartości udziałów / akcji spółki zależnej – art. 21[13] KSH

Spółka dominująca, która na dzień wydania wiążącego polecenia spółce zależnej dysponuje,
bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów umożliwiającą podjęcie uchwały
o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie umowy albo statutu tej spółki zależnej,
odpowiada wobec wspólnika albo akcjonariusza tej spółki zależnej za obniżenie wartości
przysługującego mu udziału albo akcji, jeżeli obniżenie było następstwem wykonania przez
spółkę zależną wiążącego polecenia.

Podobnie jak w przypadku regulacji art. 21[12] i 21[14] KSH zakres podmiotów
ponoszących odpowiedzialność na podstawie art. 21[13] KSH obejmuje same spółki
dominujące w konkretnych grupach spółek i nie dotyczy członków ich organów
menedżerskich.



Odpowiedzialność spółki dominującej wobec wierzycieli spółki zależnej 
– art. 21[14] KSH

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej okaże się bezskuteczna, spółka dominująca
będzie odpowiadała za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, chyba że nie
ponosi winy lub szkoda nie powstała w następstwie wykonania wiążącego polecenia przez
spółkę zależną.

Przesłanki odpowiedzialności, jak wina spółki dominującej oraz związek przyczynowy
pomiędzy powstaniem szkody wierzyciela i wykonaniem przez spółkę zależną wiążącego
polecenia, objęte są domniemaniami. W treści art. 21[14] § 2 KSH zawarto ponadto
domniemanie, że szkoda wierzyciela obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności
wobec spółki zależnej.



Ustanie uczestnictwa w grupie spółek

Przepis art. 21[15] KSH obejmuje dwie sytuacje odnoszące się do sposobu ustania
uczestnictwa danej spółki w grupie:

1) przez podjęcie uchwały zgromadzenia spółki zależnej uczestniczącej w grupie;

Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej o ustaniu
uczestnictwa w grupie jest uchwałą kwalifikowaną, wymagającą do jej podjęcia większości
3/4 głosów oddanych.

2) przez złożenie oświadczenia spółce zależnej przez spółkę dominującą.

Skutek podjęcia uchwały bądź złożenia wspomnianego oświadczenia podlega ujawnieniu
w rejestrze, przy czym wpis stanowiący wykreślenie wzmianki o uczestnictwie w grupie
spółek ma charakter deklaratoryjny.



Zmiany KSH w zakresie zwiększenia efektywności rad nadzorczych 

• Żądanie dokumentów i wyjaśnień

W myśl zmienionego art. 219 § 4 KSH rada nadzorcza w celu realizacji swoich zadań może badać wszystkie
dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób
zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny
określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym
charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień
dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również
posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek
zależnych oraz spółek powiązanych.

Zarząd, prokurenci, ani pozostałe ww. osoby nie mogą odmówić ani uniemożliwiać członkom rady
nadzorczej wykonywania nadzoru. Uprawnienia powyższe nie mogą być ograniczone w umowie spółki.

Zarząd nie może ograniczać członkom rady nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji,
dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień (§ 4[2] art. 219 KSH).

• komitet rady nadzorczej – art. 219[1] KSH, art. 390[1] KSH

Rada nadzorcza może ustanowić komitet rady nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

• doradca rady nadzorczej – art. 219[2], art. 300[71a] oraz art. 382[1] KSH

Rada nadzorcza każdej spółki kapitałowej zostaje wyposażona w uprawnienie do samodzielnego (to jest
z pominięciem zarządu) wyboru konkretnego podmiotu zewnętrznego, posiadającego wiedzę fachową
i kwalifikacje, celem zbadania określonych zagadnień dotyczących spółki, w tym jej majątku.



Nowelizacja wprowadza także:
• doprecyzowanie zasad ustalania kadencji zarządu oraz rady nadzorczej (komisji rewizyjnej)

przyjmując, że kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba, że umowa spółki stanowi
inaczej;

• ogólną zasadę, iż członek zarządu oraz członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powinien przy
wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej
działalności oraz dochować lojalności wobec spółki;

• zasadę, iż członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie może ujawniać tajemnic spółki
także po wygaśnięciu mandatu;

• regulacje dotyczące doprecyzowania zasad odbywania posiedzeń rady nadzorczej oraz podejmowania 
uchwał przez radę nadzorczą;

• zasadę, iż członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia
staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób
lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie
informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy
dokonywaniu starannej oceny;

• przepisy karne przewidujące odpowiedzialność za nieprzekazanie, wbrew obowiązkom wynikającym ze
wskazanych regulacji KSH, informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w terminie lub
przekazanie ich niezgodnie ze stanem faktycznym, lub zatajanie danych wpływających w istotny
sposób na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;

• rozszerzenie zakazu pełnienia obowiązków członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,
likwidatora oraz prokurenta na osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w art. 228 – 231 kodeksu karnego, dotyczące m. in. przyjmowania i wręczania korzyści majątkowych
czy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.




