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PROGRAM

1. Grupa spółek, interes grupy spółek, wspólna strategia gospodarcza –
kluczowe pojęcia nowego prawa koncernowego.

2. Kogo może objąć nowa regulacja prawa spółek?

3. Jak stworzyć grupę spółek?

4. Wiążące polecenia spółki dominującej wobec spółek zależnych.

5. Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej, jej
wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych oraz wierzycieli.

6. Prawa wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych.

7. Przepływ informacji w koncernie.

8. Sprawozdanie zarządu o powiązaniach w ramach grupy spółek.

9. Uprawnienia wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych.



OBECNA REGULACJA PRAWA KONCERNOWEGO

Uchwalony w 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”), zawiera jedynie szczątkową
regulację prawa koncernowego odnoszącą się do koncernu umownego
(art. 7 KSH).

KSH przewiduje możliwość zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy
o zarządzaniu lub przewidującą przekazywanie zysku, która to podlega ujawnieniu
w rejestrze przedsiębiorców.

Obecna regulacja nie obejmuje koncernów faktycznych, powstających przez samo
zaistnienie stosunku dominacji i zależności między spółkami (art. 4 § 1 pkt 4 KSH).

Umowy o zarządzaniu lub przewidujące przekazywanie zysku w praktyce nie są
zawierane, a sama regulacja budzi wątpliwości co do spójności systemowej.



OD 13 PAŹDZIERNIKA 
2022 R. WCHODZĄ 
W ŻYCIE PRZEPISY:

Regulujące działania grup 
spółek1

Aktywizujące działania rad 
nadzorczych w sp. z o.o. i s. a. 2

Regulujące przesłanki 
odpowiedzialności cywilnej 
członków zarządu -
Business judgement rule

3

Jak reforma KSH wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych?
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Grupa spółek, interes 
grupy spółek, wspólna 
strategia gospodarcza 
kluczowe pojęcia nowego 
prawa koncernowego



Możliwość wydawania wiążących poleceń spółkom 
zależnym powiązana z dodatkowym reżimem 
odpowiedzialności.

Ułatwiony nadzór i wgląd w dokumentację i księgi
spółek zależnych. Swobodny przepływ informacji.

Możliwość przymusowego wykupu wspólników /
akcjonariuszy mniejszościowych (pomiędzy 10%
a 25%).

GRUPA SPÓŁEK

Stały nadzór RN spółki dominującej nad realizacją
interesu grupy spółek przez spółkę zależną
uczestniczącą w grupie spółek.

Zarząd spółki zależnej sporządza sprawozdanie
o powiązaniach umownych ze spółką dominującą
za okres ostatniego roku obrotowego i
przedstawia je ZW albo WZ.



POWSTANIE GRUPY SPÓŁEK

 Stosunek zależności i dominacji pomiędzy co najmniej jedną spółką kapitałową jako spółką
dominującą i jedną spółką kapitałową zależną, z siedzibą w Polsce.

 Dalsze czynności:

 W ten sposób dochodzi do powstania kwalifikowanego koncernu faktycznego, jako instytucji
odrębnej od zwykłego koncernu faktycznego, powstającego równocześnie z powstaniem
stosunku dominacji i zależności.

ustalenie wspólnej strategii w celu realizacji wspólnego interesu

podjęcie uchwały wspólników/ akcjonariuszy spółki zależnej o uczestnictwie
w grupie spółek (większość 75%)

ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców uczestnictwa w grupie spółek
zarówno poprzez spółkę dominującą oraz spółki zależne (w przypadku spółki
dominującej posiadającej siedzibę za granicą wystarczające jest ujawnienie w rejestrze
uczestnictwa w grupie spółek przez spółkę zależną, ze wskazaniem spółki dominującej)



GRUPA SPÓŁEK I INTERES GRUPY SPÓŁEK

 Kluczowe pojęcie nowelizacji:

GRUPA SPÓŁEK
 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 (art. 4 § 1
pkt 51 KSH)



GRUPA SPÓŁEK I INTERES GRUPY SPÓŁEK

 Kluczowe pojęcie nowelizacji

WSPÓLNA STRATEGIA GOSPODARCZA
 Wspólna strategia gospodarcza ma mieć na celu realizację interesu grupy spółek

i powinna uzasadniać sprawowanie jednolitego kierownictwa
(art. 4 § 1 pkt 51 KSH).

 Różna możliwość rozumienia interesu spółki – albo jako autonomicznego interesu spółki,
łączącego interesy wspólników oraz interesariuszy spółki (wierzycieli, pracowników,
społeczności lokalnej), albo interesu wspólników (ekonomicznych właścicieli).

 Wskazówka w nowelizacji: spółka dominująca oraz spółka zależna, uczestnicząca w grupie
spółek, obok interesu spółki, kieruje się interesem grupy spółek,
o ile nie prowadzi to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych
albo akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej (art. 211 § 1 KSH).



KONIECZNOŚĆ 
SFORMUŁOWANIA 
INTERESU GRUPY SPÓŁEK

opartego na wspólnej strategii,
która stanowi uzasadnienie
sprawowania przez spółkę
dominującą jednolitego
kierownictwa nad spółką /
spółkami zależnymi.

INTERES GRUPY SPÓŁEK

przynajmniej ten zasługujący
na ochronę prawną, nie
powinien być wyłącznie
rozumiany jako interes
właścicieli, ale także interes
interesariuszy spółki
(co najmniej wierzycieli spółki
i wspólników / akcjonariuszy
mniejszościowych).

 Element wiążącego polecenia.

 Podstawa odmowy wykonania
wiążącego polecenia.

 Zwolnienie z odpowiedzialności.

 Wyznacza zakres nadzoru RN
spółki dominującej nad grupą
spółek.

GRUPA SPÓŁEK I INTERES GRUPY SPÓŁEK



WIĄŻĄCE POLECENIA

 Spółka dominująca może wydawać spółce zależnej należącej do grupy spółek wiążące
polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki, jeżeli jest to uzasadnione interesem
grupy spółek (art. 212 § 1 KSH).

 Spółka dominująca wydaje wiążące polecenie, w postaci pisemnej albo elektronicznej pod
rygorem nieważności (art. 212 § 2 KSH).

Wiążące polecenie

Spółka
dominująca

Spółka 
zależna 1

Spółka 
zależna 2

Spółka 
zależna 3

Wiążące polecenie

Wiążące polecenie



WYDANIE WIĄŻĄCEGO POLECENIA

 Wydanie polecenia przez spółkę dominującą wymaga uprzedniej uchwały zarządu albo rady
dyrektorów spółki dominującej.

 Wymagane elementy wiążącego polecenia:

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

2. interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną polecenia spółki
dominującej;

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

4. przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku
stosowania się do polecenia spółki dominującej.

 Brak, któregokolwiek z tych elementów będzie oznaczał, że polecenie nie stanowi wiążącego
polecenia w rozumieniu art. 212 KSH i nie może być przez spółkę zależną jako takie
traktowane.



WYKONANIE WIĄŻĄCEGO POLECENIA

 Wykonanie polecenia spółki dominującej wymaga uprzedniej uchwały zarządu albo rady
dyrektorów spółki zależnej (art. 213 KSH).

 Uchwała powinna zawierać:

 oczekiwane zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia,

 wskazanie interesu grupy spółek, uzasadniającego wykonanie polecenia,

 spodziewane korzyści lub szkody będące następstwem wykonania polecenia,

 przewidywany sposób i czas naprawienia szkody spółce zależnej.



udział spółki 
dominującej 

100%

ODMOWA WYKONANIA WIĄŻĄCEGO POLECENIA

Wiążące 
polecenie
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 wykonanie doprowadzi do niewypłacalności tej spółki 
albo

 do zagrożenia niewypłacalnością

 istnieje uzasadniona obawa, że jest ono sprzeczne z interesem 
tej spółki i wyrządzi jej szkodę

 szkoda nie będzie naprawiona przez spółkę dominującą lub inną
spółkę należącą do grupy spółek w okresie dwóch najbliższych
lat

 umowa / statut spółki zależnej mogą przewidywać surowsze 
wymogi odmowy wykonania wiążącego polecenia spółki 
dominującej
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udział spółki 
dominującej 
mniejszy niż 

100%



ODMOWA WYKONANIA WIĄŻĄCEGO POLECENIA

 Dwie różne sytuacje w zakresie możliwości odmowy wykonania wiążącego polecenia przez
spółkę zależną należącą do grupy spółek (art. 214 KSH), tzn.:

 jednoosobowa spółka zależna może odmówić wykonania polecenia wyłącznie gdy
wykonanie polecenia doprowadzi do niewypłacalności tej spółki albo do zagrożenia
niewypłacalnością,

 inna niż jednoosobowa spółka zależna może odmówić wykonania polecenia również
wówczas gdy 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 należącą do grupy spółek, w okresie najbliższych dwóch lat licząc od dnia,
w którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę (w określeniu szkody spółka zależna
uwzględnia minione korzyści uzyskane w związku z uczestnictwem w grupie spółek).

 Umowa albo statut spółki zależnej mogą przewidywać surowsze wymogi odmowy wykonania
wiążącego polecenia.



ODMOWA WYKONANIA WIĄŻĄCEGO POLECENIA

 Odmowa wykonania wiążącego polecenia wymaga uprzedniej uchwały zarządu albo rady
dyrektorów spółki zależnej, podjętej w postaci pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej.

 Uchwała powinna zawierać uzasadnienie (art. 214 § 5 KSH).



ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 Członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz rady dyrektorów spółki zależnej
nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej wobec spółki (art. 293, 300125 oraz 483 KSH):

 w przypadku wykonania wiążącego polecenia, jeżeli do wykonania doszło na zasadach
określonych w KSH.

 Zwolnienie z odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do członków organów spółki
dominującej działających w interesie grupy spółek, a zatem zwolnienie
z odpowiedzialności wobec spółki dominującej za wydanie polecenia wiążącego spółce zależnej.

 Co z odpowiedzialnością w przypadku odmowy wykonania wiążącego polecenia?

 Nowelizacja nie przewiduje zwolnienia z odpowiedzialności karnej (art. 296 KK), co pierwotnie
przewidywał projekt nowelizacji.



ODWOŁANIE WIĄŻĄCEGO POLECENIA

 Wydanie wiążącego polecenia ma na celu zapewnienie spółce dominującej możliwości
nakazania podejmowania konkretnych czynności prawnych lub faktycznych przez spółkę
zależną w celu sprawnego zarządzania grupą spółek. Jest to uprawnienie władcze, co
potwierdza ograniczony katalog przesłanek pozwalających spółce zależnej odmówić wykonania
wiążącego polecenia.

 Może ono być w każdym czasie odwołane przez spółkę dominującą – zarówno przed, jak
i po jej przyjęciu

 Spółka dominująca będzie zobowiązana zwrócić spółce zależnej, która podjęła uchwałę
o wykonaniu wiążącego polecenia, wydatki, które ta poniosła w celu wykonania wiążącego
polecenia (odpowiednie zastosowanie art. 746 § 1 KC) albo naprawić szkodę zgodnie ze
zobowiązaniem wynikającym z wiążącego polecenia, jeżeli spółka zależna zaczęła to polecenie
wykonywać i poniosła do momentu otrzymania odwołania szkodę.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ WOBEC

spółki zależnej

wspólników mniejszościowych spółki 
zależnej

wierzycieli spółki zależnej



ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Udział spółki dominującej 
w kapitale zakładowym 

spółki zależnej

100%

mniej niż 100%

wykonanie wiążącego 
polecenia doprowadziło do 
niewypłacalności spółki 

zależnej należącej do 
grupy spółek

brak odpowiedzialności
odszkodowawczej,
jeżeli nie ponosi winy



ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI ZALEŻNEJ

Przesłanki odpowiedzialności:
1) wykonanie wiążącego polecenia, wydanego i przyjętego zgodnie z przepisami KSH;

2) szkoda jaka w majątku spółki zależnej powstała na skutek jego wykonania;

3) istnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy wykonaniem polecenia
a szkodą;

4) brak naprawienia takiej szkody przez spółkę dominująca w terminie wskazanym w wiążącym
poleceniu;

oraz w przypadku jednoosobowej spółki zależnej

5) wykonanie wiążącego polecenia doprowadziło do niewypłacalności spółki zależnej należącej do
grupy spółek.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH

Udział spółki dominującej 
w kapitale zakładowym 

spółki zależnej

Pozwalający na 
samodzielną zmianę 

umowy / statutu spółki
(domniemanie: 75%+)

Niepozwalający na 
samodzielną zmianę 

umowy / statutu spółki

wykonanie wiążącego polecenia 
doprowadziło do obniżenia 

wartości 
udziału / akcji

spółka dominująca nie ponosi 
odpowiedzialności na podstawie 

art. 2113 KSH

brak wyłączenia 
odpowiedzialności, 

jeżeli nie ponosi winy

odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych



ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH

 W przypadku, gdy spółka dominująca jest w stanie samodzielnie (bezpośrednio bądź
pośrednio) zmienić umowę albo statut spółki zależnej, spółka ta ponosi odpowiedzialność
wobec wspólnika albo akcjonariusza spółki zależnej należącej do grupy spółek za obniżenie
wartości udziału albo akcji spółki zależnej, przysługującego temu wspólnikowi albo
akcjonariuszowi w sytuacji, gdy było ono skutkiem wykonania wiążącego polecenia (art. 2113

KSH).

 Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia,
w którym wspólnik albo akcjonariusz spółki zależnej dowiedział się o szkodzie. Jednakże
w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie wyrządzające szkodę.

 Roszczenie o naprawienie szkody wygasa z chwilą pełnego naprawienia przez spółkę
dominującą szkody wyrządzonej spółce zależnej wykonaniem wiążącego polecenia.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC WIERZYCIELI SPÓŁKI ZALEŻNEJ

 Spółka dominująca odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, jeżeli:

 egzekucja przeciwko spółce zależnej należącej do grupy spółek okaże się bezskuteczna.

 Spółka dominująca może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że:

 szkoda nie powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia
spółki dominującej,

 nie ponosi winy za wyrządzenie szkody.

 Domniemywa się, że szkoda obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności wierzyciela
wobec spółki zależnej.
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Sprawozdanie 
o powiązaniach
w ramach grupy spółek



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ Z DZIAŁALNOŚCI

 Zarząd albo rada dyrektorów spółki zależnej należącej do grupy spółek sporządza sprawozdanie
o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego
(art. 218 KSH).

 Sprawozdanie zarząd przedstawia zwyczajnemu zgromadzenia wspólników albo walnemu
akcjonariuszy

 Sprawozdanie może stanowić część sprawozdania zarządu z działalności spółki (art. 231 § 2 pkt
1, 30082 § 2 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 KSH).



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ Z DZIAŁALNOŚCI

 Sprawozdanie obejmuje okres jednego roku obrotowego.

 Powinno obejmować wszystkie stosunki cywilnoprawne, które istniały w okresie danego roku
obrotowego pomiędzy spółka zależną a dominującą.

 Szczegółowość sprawozdania powinna być na takim poziomie aby sprawozdanie spełniało cel
ochronny względem wspólników / akcjonariuszy mniejszościowych.

 Należy w nim wskazać na rodzaj umowy (sprzedaży, dostawy), przedmiot oraz podstawowe
warunki finansowe, względnie zapewnienie co do rynkowości tych warunków, jeżeli ze względu
na tajemnicę przedsiębiorstwa zarząd obawia się ujawnienia takich informacji).

 Zarząd może ograniczyć zakres informacji ujawnianej w sprawozdaniu o danym powiązaniu
umownym, jeżeli istniałaby uzasadniona obawa, że wspólnik / akcjonariusz wykorzysta je
w celach sprzecznych z interesem spółki i przez to wyrządzi spółce znaczną szkodę.
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Dalsze uprawnienia
spółki dominującej 



UPRAWNIENIE DO ŻĄDANIA INFORMACJI SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

 Spółka dominująca może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty oraz żądać
udzielenia informacji od spółki zależnej należącej do grupy spółek (art. 216 KSH) [wyłączono
spółki publiczne].

 Zarząd spółki zależnej nie może sprzeciwić się żądaniu spółki dominującej (wyłączenie
stosowania art. 212 § 2 i 3, 30097 § 1, 428 § 2, 3 oraz 5-7 KSH) oraz nie jest możliwe
ograniczenie kontroli spółki dominującej w związku z ustanowieniem w spółce zależnej organu
nadzoru (wyłączenie stosowania art. 213 § 3 KSH).

 W razie odmowy ujawnienia informacji może złożyć wniosek do sądu rejestrowego
o zobowiązanie zarządu do udostępnienia ksiąg, dokumentów i informacji.



RADA NADZORCZA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

 Rada nadzorcza spółki dominującej sprawuje stały nadzór nad realizacją interesu grupy
spółek przez spółkę lub spółki zależne należące do grupy spółek. Umowa albo statut spółki
dominującej i spółki zależnej może jednak stanowić inaczej (art. 217 KSH).

 Rada nadzorcza spółki dominującej może żądać od zarządu spółki lub spółek zależnych
należących do grupy spółek przedstawienia dokumentów oraz udzielania informacji.

 W razie braku rady nadzorczej, jej kompetencje, o których mowa powyżej, wykonuje zarząd
albo rada dyrektorów spółki dominującej.

 Członek rady nadzorczej spółki dominującej nie może ujawnić tajemnicy spółki zależnej także
po wygaśnięciu mandatu.
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Wspólnicy / 
akcjonariusze 
mniejszościowi



BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (ART. 219 KSH)

 Udziałowcy mniejszościowi reprezentujący samodzielnie bądź łącznie co najmniej 10%
kapitału zakładowego mogą żądać:

wyznaczenia przez sąd rejestrowy firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości
oraz działalności grupy spółek

 Odpowiednie stosowanie przepisów o powołaniu biegłego rewidenta, tj. m.in. w zakresie:

 obowiązku udzielania wyjaśnień,

 złożenia sprawozdania sądowi rejestrowemu,

 wynagrodzenia (art. 224-226 KSH).

 Sąd rejestrowy wzywa spółkę do zajęcia stanowiska w ciągu 7 dni i wyznacza firmę
audytorską:

 Zgodnie ze stanowiskiem

 Samodzielnie po upływie terminu 7 dni



BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 Umowa lub statut spółki może przewidywać

ograniczenie zakresu badania tylko do tej spółki oraz jej stosunków
z pozostałymi spółkami należącymi do grupy spółek.

 Na wniosek spółki dominującej lub spółki zależnej, sąd rejestrowy może:

 ograniczyć przedmiot badań lub

 określić sposób udostępnienia wyników badania, uwzględniając uzasadnione interesy
wnioskodawcy lub pozostałych spółek należących do grupy spółek (ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeby zabezpieczenia tajemnic przedsiębiorstwa lub innych prawnie
chronionych informacji).



BUY OUT (ART. 2110 KSH)

 Udziałowiec posiadający nie więcej niż 10% kapitału zakładowego może

żądać odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą, na warunkach:

 spółka dominująca reprezentuje bezpośrednio lub pośrednio 90% kapitału zakładowego
spółki zależnej;

 ograniczenia czasowe:

• 3 miesiące od dnia ujawnienia w rejestrze uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek,

• nie częściej niż 1 raz w roku.

 Jeżeli jednak do wykupu zgłosi się więcej niż jeden udziałowiec, o terminie decyduje
zarząd spółki dominującej → brak ram czasowych zakreślonych w ustawie.

 Buy-out ma się odbywać na zasadach określonych w art. 417 KSH.



SQUEEZE OUT (ART. 2111 KSH)

 Spółka dominująca reprezentująca bezpośrednio 90% kapitału zakładowego spółki
zależnej może:

żądać sprzedania jej udziałów lub akcji wspólników albo akcjonariuszy
mniejszościowych spółki zależnej
 Umowa albo statut spółki dominującej i spółki zależnej mogą przewidywać niższe progi

dla uprawnienia:

 prawo squeeze outu przysługiwać może spółce dominującej, która bezpośrednio lub
pośrednio reprezentuje w spółce zależnej mniej niż 90% lecz nie mniej niż 75%
kapitału zakładowego

 Wykupienie akcji lub udziałów następuje na zasadach określonych w art. 417 KSH.

 Spółka dominująca może wykonać to uprawnienie w każdym czasie; brak ograniczeń
podobnych do ustalonych dla wspólników mniejszościowych.



GRUPA SPÓŁEK

WERSJA LIGHT

 Bez wydawania wiążących poleceń.

 Możliwość wykonywania nadzoru oraz przeglądania
ksiąg i dokumentów oraz żądania udzielenia informacji
– swobodny przepływ informacji w koncernie.

 Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie regulaminu /
zasad corporate goverance grupy, które będą
doprecyzowały i uzupełniały regulacje ustawowe.
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