
Reforma  
Kodeksu spółek 
handlowych

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



Business judgement rule

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej 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.

Członek zarządu spółki

podejmuje 
decyzje 
gospodarcze

zachowuje 
należytą 
staranność

kieruje się 
racjonalnie 
pojmowanym 
interesem spółki

nie zachodzi 
konflikt 
interesów

nie ponosi 
odpowiedzialności

decyzje ex 
post okazują 
się błędne 
i szkodliwe  
dla spółki



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



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. 
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