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Wnioski
Prawo holdingowe
1. Prawidłowe jest podejście projektodawców wprowadzające definicję grupy spółek,
którą stanowić będzie spółka dominująca i spółki od niej zależne, kierujące się
wspólną strategią gospodarczą (interesem grupy spółek);
2. Należy uznać za konieczne wprowadzenie do polskiego systemu prawnego
instytucji holdingu faktycznego;
3. Prawidłowe jest stanowisko projektodawców zmierzające do wykreślenia art. 7
Ksh, regulującego problematykę umowy o zarzadzanie spółką zależną – holding
umowny, uwagi na fakt, iż przepis ten nie uwzględniał instytucji holdingu
faktycznego, która staje się podstawą nowelizacji;
4. Pozytywnie należy ocenić, obowiązek ujawnienia w krajowym rejestrze sądowym
uczestnictwa w grupie spółek, rozwiązanie takie prowadzi do zwiększenia
bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz ma na celu ochronę wierzycieli;
5. Pozytywnie należy ocenić możliwość powołania grupy spółek, w której podmiotem
dominującym będzie inny podmiot niż spółka prawa handlowego;
6. Pozytywnie należy ocenić konieczność kierowania się przez grupę spółek
interesem tejże grupy. Interesem, który nie może jednak naruszać interesu
wierzycieli i mniejszościowych wspólników/akcjonariuszy spółki zależnej. Jednakże
należy zwrócić uwagę, iż pojęcie interesu grupy spółek dopiero będzie kształtowało
się w polskiej doktrynie prawa handlowego;
7. Pozytywnie należy ocenić mechanizm pozwalający spółce dominującej wydawać
spółce zależnej należącej do grupy spółek wiążące polecenia (w postaci pisemnej,
dokumentowej lub elektronicznej) dotyczących prowadzenia spraw spółki, o ile
będzie to uzasadnione interesem grupy spółek. Natomiast wykonanie wydanego
przez spółkę dominującą polecenia będzie wymagało uprzedniej uchwały organu
prowadzącego sprawy spółki;
8. Pozytywnie należy również ocenić wprowadzoną możliwość odmowy wykonania
wiążącego polecenia przez spółkę zależną, gdy wykonanie polecenie doprowadzi
do niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością danej spółki. Odmowa ta
powinna przyjąć formę uchwały;
9. Pozytywnie należy ocenić wprowadzony mechanizm ochrony dla spółki
dominującej umożliwiający jej sprawne zarządzanie, polegający na możliwości
skorzystania z przymusowego wykupu udziałów/akcji. Co istotne, regulacja ta
będzie znajdowała zastosowanie do spółek z o.o.;
10. Pozytywnie należy również ocenić mechanizm ochrony mniejszości polegający na
możliwości skorzystania przez mniejszość z prawa do przymusowego odkupu. Co
istotne, regulacja ta będzie znajdowała zastosowanie do spółek z o.o.;
11. Pozytywnie należy również ocenić zasady odpowiedzialności spółki dominującej
za skutki wydania wiążącego polecenia, wykonanego przez spółkę zależną.
Odpowiedzialność słusznie została oparta na zasadzie winy, jednakże wyłączyć
ją można za pośrednictwem Business Judgement Rule (działania w granicach
uzasadnionego ryzyka gospodarczego), zgodnie z którym spółka dominująca, nie
poniesie winy za wykonanie przez spółkę zależną wydanego jej polecenia, jeżeli
działała w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie
informacji, analiz i opinii.
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Wzmocnienie pozycji rady nadzorczej
1. Prawidłowe jest podejście projektodawców względem rozszerzenia kognicji rady
nadzorczej względem możliwości żądania informacji od zarządu o funkcjonowanie spółki;
2. Negatywnie jednak należy ocenić regulacje art. 219 § 4 Ksh i art. 382 § 4 Ksh w
zakresie w jakim pozwalają na żądanie informacji od podmiotów które na podstawie
obowiązującego prawa oraz zawartego ze spółką stosunku zobowiązaniowego
nie są zobowiązane od ujawnienia ich radzie nadzorczej. Konieczna jest w tym
miejscu interwencja ustawodawcy i wprowadzenie mechanizmu, który pozwalałby
na ujawnienia przez współpracowników (osoby współpracujące ze spółką na
podstawie umowy o świadczeniu usług) wnioskowanych informacji;
3. Niezależnie od powyższego, brzmienie art. 219 § 4 Ksh i art. 382 § 4 Ksh winno być
następujące: „W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może żądać
od zarządu, prokurentów, pracowników spółki lub osób zatrudnionych w spółce na
podstawie umowy o świadczenie usług albo innej umowy o podobnym charakterze,
sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań
lub wyjaśnień potrzebnych do nadzoru nad spółką, w szczególności dotyczących
działalności spółki lub stanu majątkowego spółki. Żądanie określone w zdaniu
pierwszym może mieć za przedmiot informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia
dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych, jeżeli jego adresat posiada
niezbędną wiedzę”;
4. Pozytywnie należy zaopiniować instytucje zewnętrznego doradcy rady nadzorczej,
jednakże należy zwrócić uwagę, że na poziomie spółek Skarbu Państwa w celu
przeciwdziałania nadużyciom kwestia ta powinna zostać dodatkowo uregulowana;
5. Pozytywnie należy odnieść się do kwestii wprowadzenia ogólnych zasad lojalności
i zasady business judgement rule dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i
spółek akcyjnych.
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Art. 219 § 4 Ksh, art. 382 § 4 Ksh

Nowe brzmienie

W celu wykonania swoich obowiązków
rada nadzorcza może żądać od
zarządu, prokurentów, pracowników
spółki lub osób zatrudnionych w
spółce na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia albo innej umowy o
podobnym charakterze, sporządzenia
lub przekazania wszelkich informacji,
dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień
potrzebnych do nadzoru nad spółką, w
szczególności dotyczących działalności
spółki lub stanu majątkowego spółki.
Żądanie określone w zdaniu pierwszym
może mieć za przedmiot informacje,
sprawozdania
lub
wyjaśnienia
dotyczące spółek zależnych oraz spółek
powiązanych, jeżeli jego adresat posiada
niezbędną wiedzę

W celu wykonania swoich obowiązków
rada nadzorcza może żądać od zarządu,
prokurentów,
pracowników
spółki
lub osób zatrudnionych w spółce na
podstawie umowy o świadczenie
usług albo innej umowy o podobnym
charakterze,
sporządzenia
lub
przekazania
wszelkich
informacji,
dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień
potrzebnych do nadzoru nad spółką, w
szczególności dotyczących działalności
spółki lub stanu majątkowego spółki.
Żądanie określone w zdaniu pierwszym
może mieć za przedmiot informacje,
sprawozdania
lub
wyjaśnienia
dotyczące spółek zależnych oraz spółek
powiązanych, jeżeli jego adresat posiada
niezbędną wiedzę

Prawo holdingowe
1. Wprowadzenie
1.1. Cel projektu
Komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołana w lutym 2020 r. przy
Ministerstwie Aktywów Państwowych przygotowała nowelizację Ksh, która swoim
zakresem obejmuje m.in. prawo grup spółek (prawo holdingowe), które dotychczas nie
istniało w polskim systemie prawnym.
Autorzy projektu wskazują, że w pracach legislacyjnych nad Kodeksem spółek
handlowych w 2000 roku przyjęto koncepcję ograniczonej (szczątkowej) regulacji
prawa holdingowego. Przyjęta Obowiązująca regulacja art. 7 Ksh, reguluje holdingi
umowne, a więc takie, w których spółka dominująca i spółka zależna zawierają między
sobą umowę o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą lub umowę o
odprowadzenie zysku spółki zależnej do spółki dominującej.
Powyższa regulacja nie uwzględniała sytuacji wystąpienia holdingów faktycznych –
spółek, pomiędzy którymi powstał stosunek dominacji i zależności na podstawie art.
4 § 1 pkt 4 Ksh. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w polskich realiach gospodarczych
dominują właśnie holdingi faktyczne, podczas gdy, holdingi umowne stanowią
rzadkość. Wobec powyższego obowiązujące reguły nie odpowiadały potrzebom obrotu
gospodarczego, o czym również świadczyły postulaty zgłaszane przez polskich
przedsiębiorców działających w stosunku dominacji i zależności.
1.2. Zakres obowiązywania
Na podstawie danych ujawnionych przez Główny Urząd Statystyczny1, na koniec 2019
roku w rejestrze REGON wpisanych było:
a. Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – 429,1 tys.
b. Spółek Akcyjnych – 10,0 tys.
Wobec powyższego, zaprezentowana w projekcie nowelizacji prawo holdingowe
obejmowałoby swoimi skutkami ok. 439,1 tys. Podmiotów funkcjonujących na rynku.
1.3. Prawo holdingowe
Prawo holdingowe, w szerokim znaczeniu doktrynalnym odpowiedzialne jest za
uregulowanie relacji prywatno – prywatnych pomiędzy spółką dominującą i jej
spółkami zależnymi, w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie uwzględnić
interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) w
szczególności spółki zależnej.

1

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2019 r., https://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/zmiany-strukturalne-gruppodmiotow/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon2019-r-,1,24.html
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1.4. Podział przepisów
Regulacje prawa holdingowego zaprezentowane w projekcie nowelizacji dzielą się na
dwie kategorie:
a. Regulacje ułatwiające sprawne „zarządzanie” grupą spółek przez spółkę
dominującą, w związku z realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy: (I)
możliwość wydania wiążącego polecenia dotyczącego prowadzenia spraw spółki
przez spółkę zależną, (II) przyznanie prawo do informacji spółce dominującej,
oraz (III) powierzenie radzie nadzorczej spółki dominującej stałego nadzoru nad
realizacją interesu grupy spółek.
b. Regulacje zapewniające ochronę określonych grup interesu występujących w
przypadku grupy spółek: (I) spółki zależnej, (II) spółki dominującej, (III) wierzycieli
spółki należącej do grupy a zwłaszcza spółki zależnej, (IV) wspólników oraz
akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej, oraz (V) członków organów
menadżerskich spółki zależnej i spółki dominującej.
Przyjęte w projekcie nowelizacji rozwiązania dotyczące prawa holdingowego, należy
uznać za słuszne i odzwierciedlające konieczność uregulowania stosunku łączącego
spółkę dominującą ze spółkami zależnymi.
Pierwsza kategoria wprowadzonych regulacji umożliwia spółce dominującej sprawne
i efektywne zarządzanie podmiotami zależnymi poprzez możliwość wpływania na
ich funkcjonowanie za pośrednictwem wydawania wiążących poleceń. Ponadto,
przyznane prawo do informacji oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją interesu
grupy przez spółkę dominującą, doprowadzą do faktycznej kontroli spółki dominującej
nad pomiotami zależnymi, dzięki czemu łatwiej będzie podejmować działania
biznesowe oraz organizacyjne wewnątrz samej grupy.
Druga kategoria przepisów realizuje podstawową funkcję prawa prywatnego –
ochronę praw jednostki, poprzez przyznanie ustawowych mechanizmów mających na
celu zabezpieczenie interesu szerokiego kręgu podmiotów związanych z grupą spółek.
1.5. Podsumowanie
Wobec powyższego, proponowana przez Komisję do spraw reformy nadzoru
właścicielskiego nowelizacja dot. prawa holdingowego jest potrzebna, ponadto
zaprezentowane założenia należy uznać za prawidłowe oraz konieczne dla
zapewnienie zarówno sprawnego jak i bezpiecznego obrotu prawnego.

2. Grupa Spółek
2.1. Definicja Grupy spółek
Projekt nowelizacji wprowadza rozróżnienie pojęć „grupa spółek”, będąca adresatem
prawa holdingowego, od „stosunku dominacji i zależności pomiędzy spółkami”, o
którym mowa w art. 4 § 1 pkt 4 Ksh.
Autorzy nowelizacji przyjęli, że grupa spółek stanowi „kwalifikowany” rodzaj stosunku
dominacji oraz zależność pomiędzy określonymi spółkami tworzącymi tę grupę.
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„

Wynika to z faktu, iż spółki wchodzące w skład grupy kierują się wspólną strategią
gospodarczą, która jest ustalana przez spółkę dominującą i umożliwia jej sprawowanie
jednolitego kierownictwa nad spółką oraz spółkami zależnymi.
Powyższe prowadzi do wyróżnienia nowej kategorii prawnej występującej w praktyce
obrotu gospodarczego, którą stanowi „interes grupy spółek”. Zdaniem autorów
nowelizacji, z uwagi na wystąpienie nowej kategorii prawnej powstała konieczność
normatywnego zdefiniowania „grupy spółek” jako kategorii prawnej odrębnej od
stosunku dominacji i zależności. Zostało to dokonane w proponowanym art. 4 § 1 pkt 51
Ksh:
§ 1 pkt 51. Grupa spółek – spółkę dominującą i spółkę lub spółki od niej
zależne, kierujące się – zgodnie z umową albo statutem każdej spółki
zależnej – wspólną strategią gospodarczą (interes grupy spółek),
umożliwiającą spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa
nad spółką albo spółkami zależnymi.

Podkreślenia należy fakt, iż odwołanie się do wspólnej strategii gospodarczej (interesu
grupy spółek) musi nastąpić w umowie lub statucie spółki zależnej należącej do grupy
spółek. Autorzy projektowanej nowelizacji wskazują, iż niewystarczające będzie
podjęcie np. uchwały zgromadzenia wspólników spółki zależnej należącej do grupy czy
zawarcia porozumienia pomiędzy współkami wchodzącymi w skład grupy.
Powyższy wymóg nie odnosi się do umowy lub statutu spółki dominującej, której
zarząd sprawuje jednolite kierownictwo nad spółkami zależnymi.
Należy uznać, iż wprowadzona definicja grupy spółek jest poprawna oraz
pozytywnie należy ocenić konieczność ujawnienia w umowie/statucie spółki faktu o
przynależności do grupy spółek.
2.2. Interes grupy spółek
Wchodzące w skład Grupy spółek – spółka dominująca oraz spółka zależna powinny
kierować się „interesem grupy spółek”, niezależnie od tego, że z istoty prawa spółek
powinny one kierować się interesem własnej spółki, a więc odpowiednio interesem
spółki dominującej albo interesem spółki zależnej.
Organem odpowiedzialnym za ustalanie interesu grupy spółek będzie zarząd spółki
dominującej, który sprawuje kierownictwo nad spółkami zależnymi. Przyjmuje się, że
dla określenia interesu grupy spółek wystarczające będzie podjęcie przez zarząd spółki
dominującej uchwały w tym zakresie, nie ma konieczności podejmowania w tej materii
uchwały zgromadzenia wspólników.
Interes grupy spółek stanowi dyrektywę, wskazującą, iż rolą spółki uczestniczącej
w grupie (dominującej lub zależnej) jest dążenie do pogodzenia interesu całej grupy
z interesem konkretnej spółki. Ponadto spółki (wchodzące w skład grupy spółek) w
swoich działaniach powinny kierować się i uwzględniać uzasadniony interes wierzycieli
spółki zależnej oraz jej akcjonariuszy mniejszościowych.
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Zwrotem niedookreślonym pozostaje też „uzasadniony” charakter interesu wierzycieli
czy wspólników, w związku z czym jego definicja powstanie najprawdopodobniej w
wyniku stosowanej praktyki i orzecznictwa sądów.
Komentujący niniejszy projekt nowelizacji, pragną zwrócić uwagę, na fakt, iż pojęcia
„interesu grupy spółek” stanowi pojęcia nieostre, w związku z powyższym dopiero
doktryna oraz orzecznictwo w najbliższych latach będą dookreślały znaczenie tej
klauzuli generalnej, tak jak to miało miejsce w dotychczasowym porządku prawnym
w zakresie pojęcia „interesu spółki”. Orzecznictwo poparte praktyką stworzyło
funkcjonalną oraz klarowną „definicję” „interesu spółki”. Tak również powinno być w
doniesieniu do „interesu grupy spółek”, nadmierna kazuistyka doprowadziłaby tylko do
poszkodowania przedsiębiorców.
2.3. Grupa spółek
Autorzy projektu nowelizacji wskazują, iż prawo holdingowe nie nakłada na
Grupy spółek, obowiązku stworzenia sformalizowanej struktury organizacyjnej
charakteryzującej się: (I) własną nazwą, (II) quasi-organami, oraz (III) aktami
wewnętrznymi – np. regulaminy. Powyższe doprowadziłoby do powstania
podmiotowości grupy spółek, co w konsekwencji naruszałoby systemową zasadę
numerus clausus typów spółek.
Podkreślenia wymaga również fakt, iż zgodnie z proponowanymi zmianami w związku
z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, spółki zależne oraz spółka
dominująca będą miały obowiązek ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym faktu
uczestnictwa w grupie spółek, oraz sygnować wszystkie pisma i informacje o fakcie
przynależności do określonej grupy spółek.
Powyższe rozwiązanie należy uznać za słuszne, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo
obrotu prawnego oraz pozwala w prosty sposób ewidencjonować wszystkie powstałe
grupy spółek.
Autorzy projektu nowelizacji wskazują, iż sankcją za niewykonanie wyżej
wspomnianego obowiązku rejestrowego będzie niemożliwość skorzystania przez
spółkę dominującą lub zależną z art. 212 – art. 217 Ksh (m.in. możliwość wydania
wiążącego polecenia, prawo do informacji, czy nadzór rady nadzorczej nad całą grupą
spółek) oraz art. 2111 – art. 2112 Ksh (tj. przymusowy wykup wspólników/akcjonariuszy
mniejszościowych). Wyraźnego potwierdzenia wymaga również fakt, iż powyższa
sankcja nie może dotyczyć wierzycieli spółki zależnej należącej do grupy spółek.
Powyższe rozwiązanie zasługuje na akceptację, ponieważ realizuję funkcję ochronną
dla bezpieczeństwa obrotu a w szczególności chroni interesy wierzycieli.
Ponadto możliwość powołania się na interes grupy spółek przez zarządców spółek
wchodzących w skład grupy w celu wyłączenia odpowiedzialności na zasadach
ogólnych uzależniony jest od ujawnienia faktu przynależności do grupy w rejestrze
przedsiębiorców.
Przewidziano również możliwość istnienia grupy spółek, w której podmiotem
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dominującym będzie inny niż spółka, ponieważ przepisy o grupach spółek dotyczące
spółki dominującej mają znaleźć zastosowanie odpowiednio do spółdzielni, fundacji,
bądź stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą, do funduszu
inwestycyjnego oraz do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, podlegającego
obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców albo do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.Holding umowny a holding faktyczny
3.1. Martwe przepisy
Holding umowny uregulowany w art. 7 Ksh, reguluje stosunek, w którym spółka
dominująca i spółka zależna zawierają między sobą umowę o zarządzanie spółką
zależną przez spółkę dominującą lub umowę o odprowadzenie zysku spółki zależnej do
spółki dominującej. W praktyce holdingi umowne stanowiły marginalny promil obrotu
gospodarczego.
W związku z powyższym, co należy uznać za słuszne, autorzy projektu nowelizacji
zdecydowali się na uchylenie przepisu art. 7 Ksh, oraz uregulowanie odrębnego
stosunku prawnego „Grupy spółek”, zawierającego w swoim zakresie problematykę
holdingu umownego (Proponowany Dział IV – Grupy spółek – Art. 211 – art. 2115 Ksh)
3.2. Konieczność uchylenia art. 7 Ksh
W ocenie autorów projektu nowelizacji, za uchyleniem art. 7 Ksh, przemawiały
następujące argumenty:
a. Przepisy te nie funkcjonowały w praktyce;
b. Przepisy wywoływały istotne wątpliwości doktrynalne, dot. problematyki, czy
ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców okoliczności, że spółka dominująca nie
odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki zależnej, nie oznaczało a
contrario, że brak takiego ujawnienia uzasadnia wspomnianą odpowiedzialność
spółki dominującej;
c. Trudności związane z określeniem sankcji za naruszenie obowiązku rejestrowego,
zwłaszcza w zakresie ujawnienia postanowień umów holdingowych, które
regulowały odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli spółki
zależnej;
d. Z systemowego puntu widzenia, nie jest konieczne istnienie przepisów art.
7 Ksh jako podstawy dopuszczalności zawierania przez spółkę dominującą
ze spółką zależną umów przewidujących zarządzanie spółką zależną, czy
umów odprowadzania zysku spółki zależnej, gdyż taką dopuszczalność można
wyprowadzić z ogólnej zasady swobody umów (art. 3531 Kc w zw. z art. 2 Ksh).
3.3. Ocena proponowanego rozwiązania
Proponowane rozwiązanie zmierzające do uchylenia art. 7 Ksh należy uznać za
słuszne. Spowodowane jest to faktem, iż wprowadzenie nowego działu poświęconego
grupom spółek, działającym w charakterze holdingu faktycznego w pełni wypełnia
występujące do tej pory regulacje poświęcone holdingom umownym, oraz wprowadza
proste i przejrzyste zasady ich funkcjonowania oraz ochrony mniejszości wraz z
wierzycielami.
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4. Wydawanie wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw
spółki przez spółkę zależną.
4.1. Wiążące polecenie

Jedną z najważniejszych instytucji prawnych przewidzianych w projekcie nowelizacji,
która ma za zadanie zapewnić spółce dominującej sprawne zarządzanie, jest
instytucja wystosowania wiążącego polecenia przez spółkę dominującą do spółki
zależnej. Powyższa instytucja została uregulowana w art. 212 proj. Ksh:
§ 1. Spółka dominująca może wydać spółce zależnej, należącej do grupy
spółek wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki, jeżeli
jest to uzasadnione określonym interesem grupy spółek, na zasadach
określonych w niniejszym dziale.
§ 2. Spółka dominująca wydaje wiążące polecenie, w postaci pisemnej,
dokumentowej albo elektronicznej.

4.2. Forma
Autorzy projektu przyjęli bardzo szeroki zakres dopuszczalności formy prawnej
polecenia, tj: (I) pisemna, (II) dokumentowa, oraz (III) elektroniczna. Zastosowanie tak
szerokiego wachlarza pozwala sprawnie zarządzać spółkami zależnymi bez większej
„biurokracji oraz papirologii”. Wartym podkreślenia jest również fakt, iż nie jest to forma
prawna czynności w rozumieniu art. 73 § 1 Kc (rygor nieważności). Dopuszczenie tak
szerokiego katalogu form prawnych pozwalających na wydanie wiążącego polecenia
należy uznać za słuszne, ponieważ znacząco odformalizuje ten proces i pozwoli
dobrać odpowiednią formę do określonej sytuacji, jednocześnie zwiększając swobodę
obrotu.
4.3. Konieczność regulacji
Autorzy projektu nowelizacji słusznie wskazują, iż uregulowanie omawianej instytucji
jest konieczna. Spowodowane jest to faktem, iż w odniesieniu do spółek akcyjnych, art.
3751 Ksh wyłącza możliwość wydania wiążącego polecenia przez spółkę dominującą
spółce zależnej. Wprawdzie w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Kodeks spółek handlowych nie przewiduje analogicznego przepisu, jak art. 3751 Ksh,
jednakże poglądy panujące w doktrynie prawa handlowego wyraźnie wskazują, że
wspólnicy bądź zgromadzenie wspólników (w tym wypadku spółki dominującej) nie
mogą wydawać spółce (zarządowi) wiążących poleceń. Konkludując, aby dopuścić
powyższą instytucję do obrotu prawnego koniecznym jest uregulowanie wspominanej
materii, która doprowadzi do sytuacji, w której art. 212 proj. Ksh, będzie stanowił lex
specialis w stosunku do art. 3751 Ksh.
4.4. Wykonanie wiążącego polecenia
Wykonanie polecenia spółki dominującej uzależnione jest od podjęcia uchwały przez
zarząd albo radę dyrektorów spółki zależnej. Daleko posunięty formalizm ma na
celu ochronę zarządców spółki zależnej, ułatwiając im jednocześnie skorzystanie z
wyłączenia ich odpowiedzialności cywilnej oraz karnej za negatywne dla spółki skutki
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wykonania wiążącego polecenia.
Podjęcie powyższej uchwały może nastąpić, jeżeli: (I) nie narusza to interesu spółki,
lub (II) można rozsądnie zakładać, że szkoda poniesiona przez spółkę zależną w
wyniku wykonania polecenia zostanie naprawiona we właściwym czasie przez spółkę
dominującą lub inną spółkę należącą do grupy spółek, nie dłuższym jednak niż dwa
lata od dnia, w którym nastąpi zdarzenie wyrządzające szkodę.
Wymogi formalne uchwały zostały uregulowane w art. 213 §3 proj. Ksh, należą do nich:
(I) określenie interesu grupy spółek, uzasadniającego wykonanie przez spółkę zależną
polecenia, (II)określnie spodziewanych korzyści lub szkody spółki zależnej będącymi
następstwem wykonania polecenia, oraz (III) wskazanie przewidywanego sposobu
i czasu naprawienia spółce zależnej szkody, poniesionej w wyniku stosowania się do
polecenia spółki dominującej.
4.5. Odmowa wykonania wiążącego polecenia
Art. 214 proj. Ksh reguluje kwestię odmowy wykonania wiążącego polecenia przez
spółkę zależną. Jednakże możliwość odmowy została uregulowana w trzech
odmiennych sytuacjach podyktowanych relacją wiążącą spółkę dominującą ze spółką
zależną:
a. Jednoosobowa spółka zależna należąca do grupy spółek nie może nigdy odmówić
spółce dominującej wykonania jej wiążącego polecenia;
b. Spółka zależna należącą do grupy spółek, w której spółka dominująca bezpośrednio
lub pośrednio2 reprezentuje co najmniej 75% kapitału zakładowego może odmówić
wykonania wiążącego polecenia, tylko wtedy, gdy wykonanie polecenia doprowadzi
do niewypłacalności tej spółki albo do zagrożenia niewypłacalnością;
c. Spółka zależna należąca do grupy spółek, inna niż wyżej wskazane może
odmówić wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej, jeżeli powoła się na
sprzeczność z jej interesem oraz wskaże na możliwość wyrządzenia jej szkody w
następstwie wykonania wiążącego polecenia. Ponadto przyjmuje się, że umowa lub
statut spółki zależnej mogą przewidywać surowsze wymogi odmowy wykonania
polecenia.
Wskazuje się, że odmowa wykonania polecenia spółki dominującej musi przyjąć
formę uchwały zarządu lub rady dyrektorów w formie pisemnej, dokumentowej lub
elektronicznej, ponadto powinna zawierać uzasadnienie.
4.6. Wyłączenie odpowiedzialności
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej oraz karnej członków organów menadżerskich
spółki zależnej oraz dominującej za wykonanie albo odmowę wyklinania wiążącego
polecenia, zostało uzależnione od:
a. Wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki dominującej, kiedy
2

W „pośrednim” zaś reprezentowaniu wspomnianego pułapu kapitału zakładowego spółki zależnej chodzi
o przypadek tzw. acting in concert, a więc porozumienia spółki dominującej z innymi wspólnikami
(akcjonariuszami) spółki zależnej (powiązanymi bądź nie powiązanymi kapitałowo ze spółką dominującą),
które to spółki razem mogą przekraczać w spółce zależnej wspomniany wyżej pułap kapitałowy.
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spełnione są jego przesłanki merytoryczne oraz formalne (patrz pkt 4);
b. Odmowy wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki dominującej,
kiedy zastosowanie znajdą przesłanki uzasadniające jego odmowę – art. 243 § 2 - §
4 proj. Ksh (patrz pkt 5)
Wyłączenie odpowiedzialności uregulowane w art. 255 proj. Ksh stanowi przepis
wyjątkowy i nie może być interpretowany rozszerzająco, co należy uznać za słuszne
rozwiązanie, pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego.
Natomiast w zakresie odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wyłączenia przez art.
215 § 1 proj. Ksh działania przepisów art. 293, art. 300125 i art. 483 Ksh, wspomniane
osoby zawsze mogą powoływać się na klauzulę generalną z art. 211 § 3 proj. Ksh.

5. Dostęp do informacji oraz stały nadzór
5.1. Dostęp do informacji
Spółka dominująca pragnąc sprawnie i skutecznie zarządzać spółkami zależnymi
powinna posiadać dostęp do informacji niezbędnych z punktu widzenia obrotu
gospodarczego, a więc informacji na temat funkcjonowania spółek zależnych
należących do grupy spółek. Wyżej opisany problem został wprowadzony w projekcie
nowelizacji kodeksu, który przewiduje mechanizm umożlwiający spółce dominującej
w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty oraz żądać udzielenia informacji od
spółki zależnej należącej do grupy spółek.
Aby powyższy mechanizm nie pozostał wykluczony z obrotu prawnego, art. 216
§ 2 proj. Ksh wyłączą stosowanie przepisów art. 212 § 2 i § 3 Ksh, art. 213 § 3 Ksh,
art. 30097 § 1 Ksh, art. 428 § 2, 3 oraz 5 – 7 Ksh (prawo do odmowy wyjaśnień, prawo
do odmowy wglądu do ksiąg i dokumentów spółki, ograniczenie albo wyłączenie
indywidualnej kontroli wspólników).
W razie odmowy ujawnienia informacji przepisy dotyczące możliwości złożenia przez
wspólnika/akcjonariusza wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do
udzielenia informacji, wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg
spółki stosuje się odpowiednio.
5.2. Stały nadzór nad spółkami zależnymi
Kolejnym proponowanym mechanizmem umożliwiającym spółce dominującej sprawne
zarządzanie nad grupą spółek, jest prawo rady nadzorczej spółki dominującej do
wykonywania stałego nadzoru nad spółkami zależnymi, jak również możliwość żądania
przez radę nadzorczą spółki dominującej przedstawienia jej przez spółkę zależną
określonych dokumentów oraz udzielenia informacji niezbędnych dla wykonywania
nadzoru.
Autorzy projektu nowelizacji słusznie wskazują, że wprowadzenie tego przepisu było
konieczne. W razie jego barku wspomniany powyżej mechanizm nadzoru nie byłby
prawnie dopuszczalny. Wynika to z faktu, że organ jednej z spółek (dominującej)
ingeruje w funkcjonowanie innej spółki (zależne), pomimo, że ma ona własne organy, w
tym również organy kontrolne.
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Należy przyjąć, że mechanizm stałego nadzoru uregulowany w art. 217 § 1 proj. Ksh
ogranicza nadzór rady nadzorczej spółki dominującej nad spółkami zależnymi tylko i
wyłącznie do realizacji interesu grupy spółek. Nie wyłącza on natomiast nadzoru
wykonywanego przez organy kontrolne poszczególnych spółek zależnych.
Wspomnienia wymaga fakt, że w sytuacji, gdy spółka dominująca nie posiada rady
nadzorczej (sp. z o.o. – organ ten jest fakultatywny), kompetencje rady nadzorczej dot.
stałego nadzoru przejmuje zarząd albo rada dyrektorów spółki dominującej.
5.3. Relacja pomiędzy stałym nadzorem a prawem do dostępu do informacji
Relacja art. 217 § 2 proj. Ksh (stały nadzór przez radę nadzorczą) do art. 216 proj. Ksh
(prawo dostępu do informacji), nie jest sprzeczna wewnętrznie. Obie regulacje
charakteryzują się innym zakresem podmiotowym. Adresatem art. 217 § 2 proj. Ksh jest
rada nadzorcza spółki zależnej, natomiast art. 216 proj. Ksh sama spółka dominująca
działająca przez zarząd.
W związku z powyższym wprowadzone rozróżnienie należy uznać za słuszne,
ponieważ zróżnicowanie adresatów powyższych regulacji, pozwala na wzmocnienie
funkcji kontrolnej spółki dominującej nad spółkami zależnymi. Zarząd spółki
dominującej, a więc organ kierujący jej polityką, nie musi za każdym razem
występować do rady nadzorczej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zależnych
podmiotów, a sam ma możliwość pozyskania interesujących go danych, niezbędnych
do kierowania interesem całej grupy spółek. Rozszerzenie zaś uprawnień rady
nadzorczej spółki dominującej pozwala na skuteczniejszy nadzór nad całą grupą
spółek oraz realizację wspólnej polityki gospodarczej, jak również szybkie i skuteczne
reagowanie w razie zaistnienia problemów.
5.4. Sprawozdanie spółki dominującej dot. powiązań
Autorzy projektu nowelizacji w art. 218 proj. Ksh, nałożyli na spółkę dominującą
obowiązek sporządzenia sprawozdania o powiązaniach ze spółkami zależnymi
należącymi do tej samej grupy spółek, za okres ostatniego roku obrotowego. Wskazuje
się, że celem tego obowiązku jest weryfikacja, czy zawierane umowy w ramach grupy
spółek były zawierane na zasadach rynkowych.
Zaaprobować należy fakt, że wszystkie wydane przez spółkę dominującą wiążące
polecenia podlegają ujawnieniu w powyższym sprawozdaniu. Przyjęte rozwiązanie
zapewne ma na celu ochronę wierzycieli spółek zależnych, które wykonywały wiążące
polecenia.
Obowiązek sporządzenia sprawozdania ma charakter bezwzględnie wiążący, co
oznacza, że nie może być wyłączony lub ograniczony w umowie/statucie spółki.
5.5. Prawo mniejszości dot. żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy
niezależnego biegłego
Artykuł 219 proj. Ksh wprowadza nowe prawo mniejszości o charakterze kolektywnym,
skierowane na ochronę mniejszości w spółkach zależnych.
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Zgodnie z proponowaną regulacją wspólnicy albo akcjonariusze spółki zależnej,
reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego albo jedną
dziesiątą ogółu głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu) spółki,
mogą żądać wyznaczenia przez sąd rejestrowy niezależnego biegłego, który zbada
rachunkowość oraz działalność grupy spółek.
Zakres powyższego uprawnienia mniejszości może zostać ograniczony (nie może
zostać wyłączony), na podstawie postanowień umowy/statutu spółki. Ograniczenie
powyższego badania może również nastąpić na mocy postanowienia sądu
rejestrowego na wniosek złożony przez spółkę dominującą lub spółkę zależną przy
uwzględnieniu wskazanego we wniosku interesu w konkretnej sprawie.
Autorzy kolejny raz słusznie wskazują, że celem powyższej regulacji jest: (I)
ograniczenie kosztów badania, (II) przyśpieszenie jego przeprowadzenia, oraz (III)
ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że brakuje tutaj pewnego
„bezpiecznika” który zapewniłby możliwość ograniczenia przez sąd rejestrowy
przysługującego mniejszości uprawnienia, gdyby było ono notorycznie nadużywane. W
ocenie komentującego, odwołanie do art. 224 – 226 Ksh, a w szczególności art. 226 §
3 jest niewystarczające.

6. Sell out i squeez out
6.1. Sell out
Jednym z kluczowych praw mniejszości jakie projektowana nowelizacja wprowadza
jest uregulowany mechanizm sell out w art. 2110 proj. Ksh. Instytucja sell out jest
znana polskiemu prawu spółek. W chwili obecnej występuje ona w przypadku spółek
akcyjnych prywatnych (regulowana przez art. 4181 Ksh), oraz spółek publicznych
(regulowana przez art. 83 ustawy o ofercie publicznej).
Zgodnie z proponowanym brzemieniem, gdy spółka dominująca bezpośrednio
bądź pośrednio reprezentuje co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej
uczestniczącej w grupie spółek, wspólnik albo akcjonariusz takiej spółki zależnej
może żądać odkupienia jego udziałów albo akcji przez spółkę dominującą na zasadach
określonych w art. 417 Ksh.
Wobec powyższego wprowadzona regulacja sell out, rozszerza dotychczas istniejące
uprawnienie mniejszości z art. 4181 Ksh (występujące tylko w spółkach akcyjnych)
na możliwość zastosowania tej instytucji w spółkach z o.o. Dodatkowo podkreślenia
wymaga fakt, że obniża ona dotychczas występujący pułap reprezentowania 95%
kapitału zakładowego (w spółkach prywatnych) albo 95% ilości ogółu głosów (w
spółkach publicznych) przez akcjonariuszy większościowych w danej spółce, do
wykonania przysługującego mniejszości prawa. Zgodnie z wprowadzoną instytucją, w
grupie spółek wystarczające jest, że spółka dominująca reprezentuje w tej spółce co
najmniej 90% kapitału zakładowego bezpośrednio bądź pośrednio.
Podkreślenia wymaga również fakt, że z powyższej instytucji można skorzystać tylko
w ciągu trzech miesięcy od ujawnienia uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek,
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zaś w pozostałych przypadkach nie częściej niż raz w roku obrotowym.
Wycena udziałów/akcji objętych przymusowym odkupem przez spółkę w ramach
grupy spółek następuje na zasadach określonych w art. 417 Ksh.
6.2. Squeeze out
Aby zrównoważyć przysługujące mniejszości prawo żądania odkupu, autorzy
projektu nowelizacji przewidzieli odwrócenie omawianej powyżej instytucji sell
out. Art. 2111 proj. Ksh wprowadza mechanizm ochronny przysługujący spółce
dominującej, pozwalający jej skutecznie przejąć kontrolę nad mniejszością.
Instytucja przymusowego wykupu (squeez out) została uregulowana w art. 418 Ksh w
odniesieniu do prywatnych spółek akcyjnych.
Przyjęte założenia dotyczące rozszerzenia squeez out na spółki z o.o., oraz zasady
wykorzystania omawianej instytucji są bliźniacze do wyżej omawianego sell out, co
oznacza, iż w uległy daleko idącej liberalizacji, w porównaniu z zasadami określonymi w
art. 418 Ksh.
Art. 2111 proj. Ksh, przewiduje, że w przypadku, gdy spółka dominująca bezpośrednio
reprezentuje co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej
w grupie spółek, spółka dominująca może żądać wykupienia udziałów albo akcji
należących do wspólnika albo akcjonariusza takiej spółki zależnej.
W ocenie komentującego, wprowadzenie powyższej instytucji w zakresie grupy spółek
jest słuszne i konieczne. Pozwoli ono na przejęcie całkowitej kontroli nad spółkami
zależnym, dzięki czemu proces zarządzania nimi przez spółkę dominującą będzie
znacząco ułatwiony. Ponadto w interesie spółki dominującej, będzie przyznanie jej
możliwości wykluczenia mniejszości, które może działać sprzecznie z wytyczonym
kierunkiem dyktowanym przez większość.

7. Zasady odpowiedzialności spółki dominującej – Business Judgement
Rule
7.1. Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej
Kwestia odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej, wykonującej
wiążące polecenia spółki dominującej została uregulowana w art. 2112 proj. Ksh.
Powyższa odpowiedzialność ma charakter odszkodowawczy na zasadzie winy
domniemanej. Co ciekawe umowa/statut spółki zależnej należącej do grupy spółek
może wyłączyć odpowiedzialność spółki dominującej.
Zgodnie z prezentowanym projektem, spółka dominująca może uwolnić się od
powyższej odpowiedzialności stosując Business Judgement Rule wyrażoną w art. 2112
§ 3 proj. Ksh. Oznacza to, że jeżeli spółka dominująca wykaże, iż działała w granicach
uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii,
które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu
starannej oceny.
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Powyższe rozwiązanie dotyczące uwolnienia się od odpowiedzialności należy
ocenić pozytywnie. Pozwoli ono organom zarządzającym podejmować decyzje
biznesowe, na podstawie których będą mogły wydawać wiążące polecenia spółką
zależnym należącym do grupy spółek bez obawy, że będą ponosiły odpowiedzialność
odszkodowawczą. Wiąże się to z tym, ze bardzo często podejmowane decyzje
biznesowe są skomplikowane i opierają się na wielu niewiadomych, które pomimo
dołożenia należytej staranności z uwagi na wiele czynników losowych mogą
doprowadzić do negatywnych następstw gospodarczych.
Pozytywnie należy ocenić, iż omawiana regulacja obejmuje również instytucję actio
pro socio, polegającą na tym, że w razie braku wytoczenia w terminie (roku od dnia
ujawnienia czynu) przez spółkę zależną powództwa przeciwko spółce dominującej,
uprawnienie to przechodzi na wspólników/akcjonariuszy spółki zależnej.
Zakres podmiotowy omawianej regulacji został ograniczony co do strony podmiotowej,
co oznacza, iż omawiana regulacja będzie miała zastosowanie w odniesieniu do
sytuacja, w której spółka dominująca reprezentuje bezpośrednio albo pośrednio co
najmniej 75% kapitału zakładowego spółki zależnej należącej do grupy spółek.
7.2. Odpowiedzialność spółki dominującej względem wspólników/akcjonariuszy
za obniżenie wartości udziałów lub akcji
Art. 2113 proj. Ksh przewiduje odpowiedzialność spółki dominującej względem
wspólników/akcjonariuszy spółki zależnej z tytułu obniżenia wartości udziałów
albo akcji w sytuacji wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki
dominującej. Odpowiedzialność powyższa przyjmuje charakter odpowiedzialności
odszkodowawczej za szkodę pośrednią.
Zgodnie z prezentowanym projektem, spółka dominująca może uwolnić się od
powyższej odpowiedzialności stosując Business Judgement Rule. (szerzej pkt 1).
Zakres podmiotowy omawianej regulacji został ograniczony co do strony podmiotowej,
co oznacza, iż omawiana regulacja będzie miała zastosowanie w odniesieniu do
sytuacja, w której spółka dominująca reprezentuje bezpośrednio albo pośrednio co
najmniej 75% kapitału zakładowego spółki zależnej należącej do grupy spółek.
7.3. Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli
Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli spółki zależnej, jeżeli
szkoda powstała w wyniku zastosowania się przez spółkę zależną do wiążącego
polecenia spółki dominującej została uregulowana w art. 2114 proj. Ksh. Zgodnie
z prezentowanymi przepisami, domniemywa się szkoda obejmuje wysokość
niezaspokojonej wierzytelności wobec spółki zależnej.
Projekt w swoich założeniach dotyczących uwolnienia się od odpowiedzialności
nawiązuje do instytucji z art. 299 Ksh, gdy egzekucja wierzytelności osób trzecich
przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Zgodnie z art. 2114 § 3 proj. Ksh – spółka
dominująca może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że bezskuteczność
egzekucji przeciwko spółce zależnej nie była spowodowana wykonaniem wiążącego
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polecenia, albo we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości
lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego, albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie
zatwierdzenia układu, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
albo niezatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu
wierzyciel nie poniósł szkody.

8. Analogiczne stosowanie przepisów dot. grupy spółek
8.1. Analogiczne stosowanie
Artykuł 2115 proj. Ksh, stanowi przepis odsyłający, który umożliwia zastosowanie
przepisów dot. grup spółek do sytuacji w których podmiotem dominującym jest inny
podmiot aniżeli spółka kapitałowa. Powyższe przepisy stosuje się do: (I) spółdzielni, (II)
fundacji3, (III) stowarzyszeń4, (IV) funduszy inwestycyjnych, oraz (V) przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi, podlegającymi obowiązkowemu wpisowi do rejestru
przedsiębiorców albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, z
uwzględnieniem przepisów szczególnych.
8.2. Wprowadzenie możliwości tworzenia holdingów faktycznych i stosowania do nich
regulacji poświęconej grupie spółek w odniesieniu do innych podmiotów niebędących
spółkami, należy zaaprobować i uznać za bardzo dobre rozwiązanie. Pozwoli ono na
większą kontrolę oraz skuteczniejsze zarządzanie powiązanymi ze sobą podmiotami
prowadzącymi działalność gospodarczą, nie będącymi jednocześnie spółkami
kapitałowymi.

Przepisy mające na celu zwiększenie
efektywności ról rad nadzorczych
1. Wstęp – uwagi ogólne
Drugim obszarem po wprowadzeniu do Kodeksu spółek handlowych podstaw prawa
holdingowego mającym zostać poprawiony przez projektowaną nowelizację są rady
nadzorcze. W aktualnym stanie prawnym rady nadzorcze są obligatoryjne dla spółek
akcyjnych i fakultatywne dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych
spółek akcyjnych. Jednakże zakres ich kognicji nad spółkami kapitałowymi jest
ograniczony. Analitycy PwC w raporcie „Rady nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian”
wskazywali, że rady nadzorcze nie zawsze mają dostęp do informacji o działalności
spółek, a tym samym nie mogą w sposób należyty spełniać swojej roli5. Raport ten co
prawda dotyczył tylko spółek notowanych na rynku publicznym, jednak można go w
pewnym sensie stosować jako barometr dla całej gospodarki.
Jak wskazują w uzasadnieniu projektodawcy, „aktualna oraz rzeczowa wiedza o
procesach zachodzących w ramach złożonego organizmu, jakim bez wątpienia
3
4
5

Z zastrzeżeniem, że muszą prowadzić działalność gospodarczą.
Jw.
Por. Raport „Rady nadzorcze 2017. Trendy i kierunki zmian”, PwC, Warszawa 2017
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pozostaje spółka kapitałowa, to conditio sine qua non właściwego identyfikowania
i mapowania ryzyk związanych z prowadzeniem przez niego aktywności biznesowej,
a także podejmowania inicjatyw mających minimalizować te zagrożenia”6. Jest to
oczywiście słuszna ocena warunków prowadzenia nadzoru i z zasady, uznaniem
należy ocenić wolę wprowadzenia przedmiotowej regulacji.

2. Obowiązek zarządu do udzielania z własnej inicjatywy określonych
informacji radzie nadzorczej oraz obowiązek przedstawiania
dokumentów i informacji przez podmioty trzecie
Jak wskazują w uzasadnieniu projektodawcy, „Klasyczny dualistyczny model
organizacyjny w spółce kapitałowej, polegający na oddzieleniu organów
zarządzającego i nadzorczego, może rodzić problemy związane z przepływem
informacji pomiędzy nimi oraz prowadzić do asymetrii w tym obszarze”. Aktualne
regulacje nie pozwalają radzie nadzorczej na pełny dostęp do dokumentów spółki, a
tym samym nie pozwalają na skutecznie sprawowanie nadzoru.
Zgodnie z art. 219 § 1 Ksh „Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności”. Analogiczną regulacje dla spółki
akcyjnej znajdziemy w art. 382 Ksh Do wykonywania swoich obowiązków rada
nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników
sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. (art. 219 §
4 i 382 § 4 Ksh). Z treści tego przepisu wprost wynika, że rada nadzorcza nie może
żądać informacji od innych podmiotów niż pracownicy spółki, a więc nie może żądać
wyjaśnień m.in. od prokurentów czy osób współpracujących ze spółką7. Znacznie
ogranicza to możliwość faktycznego sprawowania nadzoru.

„

Z tego powodu projektodawca zaproponował zmianę brzmienia art. 219 § 4 u 382 § 4
na następującą:
§ 4. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może
żądać od zarządu, prokurentów, pracowników spółki lub osób
zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze, sporządzenia
lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub
wyjaśnień potrzebnych do nadzoru nad spółką, w szczególności
dotyczących działalności spółki lub stanu majątkowego spółki. Żądanie
określone w zdaniu pierwszym może mieć za przedmiot informacje,
sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz
spółek powiązanych, jeżeli jego adresat posiada niezbędną wiedzę.

Z zasady należy pozytywnie ocenić projektowaną zmianę, jednakże należy zwrócić
uwagę na fakt, że osoby „zatrudnione” na podstawie umowy o dziełu, umowy zlecenia
lub umowy o współpracę (tzw. umowy B2B) nie są z zasady zobowiązane na podstawie
zobowiązania do udzielania informacji o swojej działalności, w szczególności, jeżeli
6
7

20

Uzasadnienie projektu ustawy, s. 17
Por. M. Chomiuk [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020, komentarz do
art. 219.

mowa jest o informacjach niejawnych, stanowiących tajemnicę spółki. Oznacza to, że
tak zaprojektowana norma, bez żadnych przepisów zmuszających niejako takie osoby
do ujawniania informacji poufnych projektowana regulacja jest pozbawiona większego
sensu.
W tym miejscu należy również wskazać, że brzmienie przedmiotowego przepisu
jest błędne. W orzecznictwie Sądu Najwyższego słusznie wskazuje się, że z zasady
dopuszczalne jest także wykonywanie tych samych obowiązków zarówno w ramach
zatrudnienia pracowniczego lub cywilnoprawnego o ile nie sprzeciwiają się temu inne
okoliczności (art. 3531 Kc w związku z art. 300 Kp)8. Należy jednak pamiętać, że zgodnie
z brzmieniem art. 734 Kc przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się
do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jest to sytuacja
odmienna niż ta uregulowana w Kodeksie zobowiązań, W odróżnieniu od konstrukcji
zlecenia w kodeksie zobowiązań (art. 498 § 1 Kz), obejmującej dokonywanie czynności
faktycznych i prawnych, przedmiotem zlecenia w kodeksie cywilnym jest dokonywanie
dla dającego zlecenie wyłącznie czynności prawnych9. Jeżeli mowa o wykonywaniu
czynności faktycznych dla dającego zlecenie (np. świadczeniu pomocy prawnej albo
też obsłudze klientów) to mamy wtedy do czynienia z umową o świadczenie usług
w rozumieniu art. 750 Kc10. O ile więc można posługiwać się pojęciami „zatrudniony
na umowie o dzieło” lub „zatrudniony na umowie zlecenia” w języku potocznym, tak
regulacja w Kodeksie spółek handlowych powinna unikać takich kolokwializmów i
posługiwać się poprawnymi wyrażeniami kodeksowymi.
Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że optymalne, projektowane
brzmienie art. 219 § 4 Kc i 382 § 4 Kc powinno wyglądać następująco:
Art. 219 § 4 Ksh, art. 382 § 4 Ksh

Nowe brzmienie

W celu wykonania swoich obowiązków
rada nadzorcza może żądać od
zarządu, prokurentów, pracowników
spółki lub osób zatrudnionych w
spółce na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia albo innej umowy o
podobnym charakterze, sporządzenia
lub przekazania wszelkich informacji,
dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień
potrzebnych do nadzoru nad spółką, w
szczególności dotyczących działalności
spółki lub stanu majątkowego spółki.
Żądanie określone w zdaniu pierwszym
może mieć za przedmiot informacje,
sprawozdania
lub
wyjaśnienia
dotyczące spółek zależnych oraz spółek
powiązanych, jeżeli jego adresat posiada
niezbędną wiedzę

W celu wykonania swoich obowiązków
rada nadzorcza może żądać od zarządu,
prokurentów,
pracowników
spółki
lub osób zatrudnionych w spółce na
podstawie umowy o świadczenie
usług albo innej umowy o podobnym
charakterze,
sporządzenia
lub
przekazania
wszelkich
informacji,
dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień
potrzebnych do nadzoru nad spółką, w
szczególności dotyczących działalności
spółki lub stanu majątkowego spółki.
Żądanie określone w zdaniu pierwszym
może mieć za przedmiot informacje,
sprawozdania
lub
wyjaśnienia
dotyczące spółek zależnych oraz spółek
powiązanych, jeżeli jego adresat posiada
niezbędną wiedzę

8
9

Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., I UK 90/12, LEX nr 1232232.
Por. P. Drapała [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, komentarz do art. 734
Kc.
10 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r. VI ACa 114/14, LEX nr 1789999.
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Jednoznacznie pozytywnie należy za to odnieść się do projektowanej regulacji art.
3801 Ksh. Przepis ten ma na celu nałożenie na zarząd obowiązku informowania rady
nadzorczej o nowych uchwałach (art. 3801 § 1 pkt 1), sytuacji majątkowej spółki (art.
3801 § 1 pkt 2), postępach w realizacji celu i misji spółki (art. 3801 § 1 pkt 3), ważnych
transakcjach lub okolicznościach mających wpływ na sytuacje majątkową spółki
(art. 3801 § 1 pkt 4) i znacznych zmianach w sytuacji majątkowej spółki (art. 3801 §1
pkt 5). Regularne przekazywanie takich informacji przez zarząd pozwoli na lepsze
sprawowanie nadzoru nad spółką. Należy też wskazać, że projektodawca słusznie
zauważył, że przepis ten powinien mieć charakter dyspozytywny, tj. statut może
wyłączać albo ograniczać obowiązki informacyjne określone w § 1 lub 2 (art. 3801 § 5
projektowanego brzmienia Kodeksu spółek handlowych). W sytuacji w której spółka
akcyjna ma charakter jednoosobowy, to przekazywanie regularne takich informacji
zarządowi jest w istocie zbędne, dlatego dobrze, że ustawodawca zostawił możliwość
odmiennego uregulowania tego w ładzie korporacyjnym. Dodatkowo należy wskazać,
że projektodawca słusznie wskazuję, że brak analogicznej regulacji dla spółek z
ograniczoną odpowiedzialności i prostych spółek akcyjnych pozwoli właścicielom
tychże spółek na własne uregulowanie tej kwestii w statutach, pozostawiając im luz
decyzyjny w tej materii11.

3. Doradca rady nadzorczej
W aktualnym stanie prawnym rada nadzorcza jako podmiot pełniący stały nadzór, nie
może zaangażować żadnego podmiotu trzeciego w celu badania aktywności spółki. Co
więcej, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 219 § 2 i 3751 Ksh) nie
może wydać zarządowi wiążącego polecenia względem zawarcia odpowiedniej umowy
z podmiotem trzecim takim jak biegły rewident. Istotnie ogranicza to możliwość
zbadania stanu spółki, tym bardziej, że jak słusznie wskazuje projektodawca w
uzasadnieniu, członkowie rady nadzorczej nie muszą koncertować swojej działalności
zawodowej na spółce12.
Mając więc na uwadze tę lukę, w projekcie ustawy przewidziana jest funkcja doradcy
rady nadzorczej (art. 2192, 30071a i 3821 Ksh). Zgodnie z projektowaną regulacją,
„Doradcą rady nadzorczej może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową
i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej przez radę nadzorczą, który
zapewnia sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Doradcą
rady nadzorczej może być również osoba prawna pod warunkiem, że osoby fizyczne
odpowiedzialne za badanie i sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego badania
w imieniu doradcy rady nadzorczej spełniają wymogi, o których mowa w zdaniu
pierwszym” (art. 2192 Ksh, art. 30071a). Regulacja ta pozwala na najęcie odpowiedniego
podmiotu (np. spółki audytowej lub kancelarii prawnej) która to na polecenie rady
nadzorczej, a na koszt spółki zbada jej stan, np. analizując księgi przedsiębiorstwa albo
dokumenty korporacyjne.
Regulacje należy przyjąć pozytywnie, tym bardziej, że ustawodawca przewidział
mechanizmy które pozwolą ograniczyć kompetencje rady nadzorczej w szczególnych
11 Uzasadnienie projektu ustawy, s. 32
12 Uzasadnienie projektu ustawy, s. 35
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sytuacjach. Szczególnie należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 30071a § 7
projektowanej regulacji, który pozwala określić maksymalne łączne wynagrodzenie
wszystkich doradców rady nadzorczej, które spółka może ponieść w trakcie roku
obrotowego. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa,
gdyż instrument ten może być nadużywany w celu pobierania sowitych wynagrodzeń
dla zewnętrznych doradców. Można w tym miejscu odnieść się do polskiej historii lat
90. i przytoczyć przykład tzw. brygad Mariotta, czyli zagranicznych konsultantów
doradzających w procesie budowania gospodarki wolnorynkowej. Mieli oni w
zwyczaju pobierać wyjątkowo wysokie gaże, przy równoczesnym niskim potencjalne
merytorycznym13. Wydaje się (choć leży to poza zakresem projektowanej regulacji), że
niezbędne będzie uregulowanie na poziomie ustawowym zasad angażu zewnętrznych
doradców rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w celu przeciwdziałania
ewentualnym nadużyciom.

4. Pozostałe kwestie
Odnosząc się pokrótce do pozostałych kwestii zawartych w projekcie ustawy, należy
pozytywnie odnieść się do wprowadzenia zasady lojalności, nie tylko w odniesieniu
do członków rady nadzorczej (art. 2141 i art. 3871) ale i członków zarządu (art. 2091 i
3771 projektowanej regulacji). Wprowadzenia jednolitych przepisów dot. zachowania
tajemnicy przez członków organów spółki jest zasadne z punktu widzenia techniki
legislacyjnej, gdyż analogiczne uregulowania znajdują się w przepisach dotyczących
działania prostej spółki akcyjnej14.
Na aprobatę zasługuje również wprowadzenie zasady business judgement rule, tj.
zasady która nakazuje oceniać działanie zarządu czy rady nadzorczej w odniesieniu
do granic uzasadnionego ryzyka biznesowego. Projektodawca słusznie zauważa,
że niezbędne do oceny działań biznesowych nie jest retroaktywne oceniania
skuteczności działań (w myśl zasady „analiza wsteczna zawsze skuteczna”), a ocena
procesu odpowiedzialnego za podjęcie danej decyzji w odniesieniu do posiadanych
przez decydentów informacji15.

13 Por. W. Kieżun, Patologia transformacji, Warszawa 2011, s. 162–164.
14 Por. uzasadnienie projektu ustawy, s. 40.
15 Por. F. Ostrowski, Dlaczego potrzebujemy business judgement rule [ANALIZA], Dziennik Gazeta Prawna
2020, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1490323,nowelizacja-ksh-nadzor-wlascicielski-ocenabiznesowej-sytuacjimenadzer.html
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Wspieraj polskie środowisko patriotyczno-wolnościowe!
Stowarzyszenie KoLiber można wesprzeć finansowo następującymi metodami:

Przelew tradycyjny
Stowarzyszenie KoLiber
ul. Żurawia 47/49 (pok. 205), 05-800 Warszawa
Nr rach.: 97 1750 0012 0000 0000 3897 8292
Tytułem: Darowizna na cele statutowe

koliber.org/wsparcie

Patronite
Korzyści dla wspierających:
8 zł/mies.:
elektroniczny dyplom
20 zł/mies.: jw. + Zeszyt ekonomiczny
50 żł/mies.: jw. + uwzględnienie na liście patronów na
stronie www oraz w materiałach CA
+ Kalendarz A3 „Piękna Polska”
+ status Mecenasa po upływie roku
100 zł/mies.: jw. + drukowane wersje wszystkich 		
dotychczasowych publikacji CA
+ kubek
150 zł/mies.: jw. + tabliczka z Twoim imieniem i
nazwiskiem w naszej siedzibie w 		
Warszawie
300 zł/mies.: jw. + spotkanie z Zarządem Głównym

patronite.pl/koliber

Fani mani
Korzystaj z oferty ponad 1200 sklepów internetowych i
pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów.
Wystarczy, że zainstalujesz Przypominajkę lub mobilną
aplikację FaniMani.pl, a przed każdymi zakupami
otrzymasz podpowiedź, jeśli wybrany sklep bierze udział
w akcji. Po wejściu na stronę sklepu internetowego
zobaczysz komunikat, przez który aktywujesz darowiznę.
Po aktywacji darowizny robisz zakupy jak zwykle i płacisz
tyle, co zwykle.
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fanimani.pl/skoliber

KoLiber funkcjonuje jako Stowarzyszenie już od ponad 20 lat. Jest to organizacja
łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy
konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne
wziąć aktywny udział w życiu społeczno – politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć
na jakość polskiej debaty publicznej. Działamy w 25 miastach w całej Polsce.
Dążymy do urzeczywistnienia idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy
fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki,
własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie
tradycji i historii oraz troska o rodzinę.
Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy świadomość społeczną poprzez
organizację happeningów, konferencji oraz działalność wydawniczą i naukową.
Najważniejsze akcje, które realizujemy od wielu lat:
•
•

•
•
•
•
•

setki lekcji w szkołach, budując w młodzieży tożsamość narodową oraz uczących
podstaw ekonomii (Być Jak! oraz Lekcje Ekonomii dla Młodzieży)
Centrum Analiz KoLibra - wysokiej jakości analizy, które w sposób merytoryczny
przedstawiają gotowe rozwiązania istotnych problemów (m.in. Analiza:
„Gospodarka w czasie pandemii”, Raporty: „Egzekucja wierzytelności w
gospodarce”, „Zła Zmiana. Negatywne skutki zmiany czasu”, „Demografia a system
emerytalny)
Goń z pomnika Bolszewika oraz Projekt Zmiany Nazw Ulic - żmudna praca na rzecz
usunięcia komunistycznych pozostałości z przestrzeni publicznej
KoLiber TV
Akademia KoLibra - szkolimy przyszłe elity
KoLiber dla Życia - cykl projektów na rzecz ochrony życia nienarodzonego
Marsze Rotmistrza Pileckiego

...............................................................................................................................................................
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Fundacja Prospekt to zespół ekspertów z solidnym doświadczeniem z pogranicza
prawa i ekonomii. Misją Fundacji Prospekt jest działalność analityczno-ekspercka w
zakresie ekonomii i prawa.
Eksperci Fundacji Prospekt w swoich opracowaniach, komentarzach, artykułach oraz
raportach poruszają najważniejsze tematy oraz problemy odnoszące się do polskiego
systemu ekonomiczno-prawnego, jednocześnie komentując ich zasadność oraz
przedstawiając liczne propozycje zmian i usprawnień.
Celem prac Fundacji Prospekt jest znajdowanie i proponowanie optymalnych
rozwiązań w sferze gospodarczej. Chcemy, aby rozwój gospodarczy oraz
kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych
i wysokojakościowych analiz. Centrum Analiz służy szeroką ofertą opracowań
wspierających wybieranie najważniejszych kierunków zmian. Wszystko, aby nasz
region i Polska mogły funkcjonować optymalnie, zgodnie z najlepszą wiedzą ekspertów
branżowych.
Najważniejsze akcje oraz publikacje Fundacji Prospekt:
•
•
•
•
•
•

Projekt edukacyjny „Bądź świadomy – edukacja ekonomiczno–prawna”
Analiza „Telepraca – przyszłość czy abstrakcja?”
Komentarz „Pożyczki publiczne”
Komentarz „Estoński CIT w polskim wydaniu”
Komentarz „Praca zdalna na stałe?”
Komentarz „Konstytucyjny limit długu”

...............................................................................................................................................................
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