
Reforma  
Kodeksu spółek 
handlowych

Jak przygotować spółkę, jej zarząd, radę 
nadzorczą i spółki powiązane na reformę 
Kodeksu spółek handlowych (KSH)



Od 13 października 2022 r. wchodzą w życie przepisy:

Regulujące działania 
grup spółek  

(prawo koncernowe / 
holdingowe)

Aktywizujące działania 
rad nadzorczych  

w Sp. z o.o. i S.A. poprzez 
wprowadzenie nowych 

obowiązków dla RN i 
zarządów

Regulujące przesłanki 
odpowiedzialności cywilnej 

członków zarządu  
poprzez ustalenie zasad 

biznesowej oceny sytuacji 
przez zarząd



Do polskiego porządku prawnego  wejdzie w życie od 13.10.2022 r. 
kompleksowa regulacja prawa grup spółek (prawo koncernowe / 
holdingowe).

Grupę spółek mogą tworzyć już zaledwie dwie spółki – dominująca 
i zależna. 

Zarząd spółki dominującej powinien przeanalizować 
korzyści  i niedogodności związane z utworzeniem kwalifikowanego 
koncernu faktycznego, czyli grupy spółek w rozumieniu nowych 
przepisów KSH.

Decyzja zarządu będzie obejmowała m   .in. rozstrzygnięcie, które 
spółki zależne włączyć do       grupy.

Aby spółka zależna weszła do grupy konieczne jest podjęcie 
uchwały  wspólników / akcjonariuszy większością 75% głosów 
oraz wpis do rejestru przedsiębiorcó    w.

Grupa spółek



Grupa spółek

Możliwość korzystania z wiążących poleceń

Ułatwiony nadzór nad spółkami z grupy i wgląd 
w dokumentację i księgi spółek zależnych. 
Swobodny przepływ informacji

Możliwość przymusowego wykupu wspólników / 
akcjonariuszy mniejszościowych (max. 10%)



Grupa spółek

Wiążące polecenia mogą jednak powodować 
odpowiedzialność spółki dominującej wobec:

spółki zależnej

wspólników / akcjonariuszy mniejszościowych

wierzycieli spółki

Dodatkowo muszą być ujęte w sprawozdaniu 
o powiązaniach umownych.

Możliwość wyznaczenia przez sąd firmy audytorskiej 
w celu zbadania rachunkowości i działalności grupy.



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.



Przed 13 października 2022 r. konieczne jest dokonanie:

analizy zasadności decyzji o utworzeniu grupy spółek

audytu dokumentów regulujących zasady corporate 
governance (umów spółek / statutów, regulaminów 
rady nadzorczej, zarządu) aby dostosować je do 
nowego otoczenia prawnego (działanie 

zapewniające zgodność / compliance)

przeszkolenie członków organów oraz zespołu 
wsparcia zarządu / rady nadzorczej z nowych 
obowiązków wynikających z reformy KSH



Kontakt

dr Marcin Chomiuk

Radca prawny

Partner w Kancelarii JDP Drapała & Partners

Kieruje Zespołem Transakcyjnym 
i Doradztwa Kontraktowego

marcin.chomiuk@jdp-law.pl 



Nota prawna

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji są dostępne nieodpłatnie. 
Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom 
informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale nie należy 
traktować jako porady prawnej ani oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 
66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność 
tytułem jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub 
związanych z korzystaniem z informacji, treści lub  materiałów zawartych  
w prezentacji. 

JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j. 

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

T : +48 22 246 00 30 

F : +48 22 246 00 31 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego




