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Zmiana ustawy kodeks spółek handlowych. 

Dz.U.2022.807 z dnia 2022.04.12. Wersja od: 1 sierpnia 2022r. 

Wejście w życie: 13 października 2022 r., 13 kwietnia 2022 r., 1 sierpnia 2022 r. 

 

WPROWADZENIE „GRUPY SPÓŁEK” 

 

Grupa spółek to 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. Spółka dominująca oraz 

spółka zależna, które uczestniczą w grupie spółek, kierują się obok interesu spółki interesem grupy 

spółek, o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo 

akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej. 

 

UWAGA! Spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążące 

polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki (wiążące polecenie), jeżeli jest to uzasadnione 

interesem grupy spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

Spółka dominująca może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki zależnej 

uczestniczącej w grupie spółek oraz żądać od niej udzielenia informacji, z uwzględnieniem przepisów 

szczególnych. W sprawozdaniu o powiązaniach umownych spółki zależnej uczestniczącej w grupie 

spółek ze spółką dominującą są wskazywane w szczególności wiążące polecenia wydane tej spółce 

zależnej. 

 

Zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek 

może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie udziałów albo akcji wspólników albo akcjonariuszy 

reprezentujących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego przez spółkę dominującą, która 

reprezentuje bezpośrednio co najmniej 90% kapitału zakładowego.  

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. 

 

Domniemywa się, że spółka dominująca dysponuje większością głosów umożliwiającą podjęcie 

uchwały o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie umowy albo statutu spółki zależnej, jeżeli 

bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje w spółce zależnej co najmniej 75% kapitału zakładowego. 

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek okaże się bezskuteczna, 

spółka dominująca odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, chyba że nie 

ponosi winy lub szkoda nie powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego 

polecenia.  
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KADENCJA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. 

 

W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa 

z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. 

 

UCHWAŁY ZARZĄDU 

 

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska 

obecnych członków zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole 

zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym 

umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub 

zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej. 

 

OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 

 

Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej 

z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek 

zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu. 

 

W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza 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 nie może ograniczać członkom rady 

nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o 

których mowa powyżej. 

 

NOWOŚĆ - KOMITET RADY NADZORCZEJ 

 

Rada nadzorcza może ustanowić doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z 

członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady 

nadzorczej). 
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PRZYGOTOWANIE DO ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 

 

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu 

finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane wspólnikowi 

na jego żądanie, które może zostać zgłoszone zarządowi licząc od dnia zwołania zwyczajnego 

zgromadzenia wspólników. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie 

dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie wspólnika dokumenty udostępnia 

się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU, RN, KR 

 

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. 

 

PRZEPISY KARNE  

 

Kto, wbrew obowiązkom wynikającym z art. 219 § 4 i 41, art. 30071 § 1-2, art. 30076 § 5 albo art. 

382 § 4 i 5, nie przekazuje informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w terminie lub 

przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w istotny sposób na treść 

tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień 

- podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo karze 

ograniczenia wolności. 

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie 

- podlega grzywnie nie niższej niż 6000 złotych i nie wyższej niż 20 000 złotych. 

 

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z art. 2192 § 3, art. 30071a § 3 albo art. 3821 § 3, doprowadza 

do tego, że zarząd nie zapewnia doradcy rady nadzorczej dostępu do dokumentów, nie udziela mu 

żądanych informacji, przekazuje je niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane wpływające w 

istotny sposób na treść tych informacji lub dokumentów podlega grzywnie nie niższej niż 20 000 

złotych i nie wyższej niż 50 000 złotych albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca działa 

nieumyślnie podlega grzywnie nie niższej niż 6000 złotych i nie wyższej niż 20 000 złotych.". 
 

 


