
 
 

 

NOWOŚĆ W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM – TZW. PRAWO HOLDINGOWE 

Od dnia 12.10.2022 r. w polskim porządku prawnym zacznie obowiązywać tzw. prawo 

holdingowe, zwane również prawem koncernowym. Od tego dnia wejdą bowiem w życie nowe 

regulacje wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 9.02.2022 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy 

znajdą zastosowanie jedynie do spółek kapitałowych, a zatem spółki z .o.o., prostej spółki 

akcyjnej oraz spółki akcyjnej. Zmianami nie będą natomiast objęte, między innymi, bardzo 

popularne w Polsce spółki komandytowe. 

1) Wymogi formalne uznania spółek za grupę  

Spółki faktycznie działające w ramach holdingów nie zostaną automatycznie uznane za grupę 

spółek w rozumieniu nowych przepisów, lecz wyłącznie po spełnieniu określonych przesłanek 

formalnych. Aby można było mówić o grupie spółek, jej interes powinien wynikać z umowy albo 

statutu każdej spółki zależnej. W tym celu potrzebna jest zmiana umowy lub statutu spółek 

zależnych w tym zakresie. Jednocześnie konieczne jest ujawnienie w Krajowym Rejestrze 

Sądowym uczestnictwa w grupie spółek. W przypadku, gdy spółka dominująca posiada siedzibę 

za granicą, wystarczające będzie ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym uczestnictwa w 

grupie przez spółkę zależną, ze wskazaniem spółki dominującej. 

Ponieważ rozwiązania prawa holdingowego przewidziane przez ustawodawcę nie mają 

charakteru obligatoryjnego, spółki mogą kontynuować swoją działalność w ramach grup 

kapitałowych na takich zasadach, jak dotychczas. 

2) Działanie w interesie całej grupy kapitałowej zostało usankcjonowane prawnie 

Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą spółki uczestniczące w grupie spółek, obok interesu 

własnego, kierują się również interesem całej grupy (określaną w Ustawie jako „wspólną strategię 

w celu realizacji wspólnego interesu”), jeśli nie narusza to jednocześnie interesu wierzycieli i 

mniejszościowych wspólników lub akcjonariuszy. Oznacza to, że podejmowanie przez 

menadżerów decyzji biznesowych w interesie całej grupy kapitałowej zostało usankcjonowane 

prawnie. 

3) Możliwość wydawania spółce zależnej przez spółkę dominującą wiążących poleceń 

Kluczową instytucją proponowanego prawa holdingowego będzie możliwość wydawania spółce 

zależnej, należącej do grupy spółek, wiążących poleceń przez spółkę dominującą. Wiążące 

polecenia mają dotyczyć prowadzenia spraw spółki i mogą być wydawane tylko w sytuacji, gdy 

jest to uzasadnione określonym interesem grupy spółek.  
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Wiążące polecenie będzie musiało wskazywać: 

• oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem 

wiążącego polecenia, 

• interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego polecenia, 

• spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania 

wiążącego polecenia. 

Wykonanie i odmowa wykonania polecenia spółki dominującej przez spółkę zależną wymaga 

uprzedniej uchwały organu zarządzającego spółki zależnej (zarządu albo rady dyrektorów spółki 

zależnej). Przy czym odmowa wykonania polecenia będzie możliwa w ściśle określonych 

sytuacjach.  

4) Odpowiedzialność spółki dominującej 

Spółka dominująca odpowiadać będzie za szkodę powstałą po stronie wierzycieli spółki zależnej, 

jeżeli szkoda ta powstała w wyniku wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia 

wydanego przez spółkę dominującą. Odpowiedzialność spółki dominującej będzie miała przy tym 

charakter subsydiarny (dodatkowy), tj. powstanie dopiero wtedy, gdy wierzyciel spółki zależnej nie 

będzie mógł zaspokoić swojego roszczenia przeciwko spółce zależnej. 

Spółka dominująca będzie zobowiązana również do naprawienia szkody wywołanej wiążącym 

poleceniem, jeśli nie została naprawiona w terminie wskazanym w danym poleceniu, chyba że nie 

będzie ponosiła za nią winy. W przypadku spółki jednoosobowej odpowiedzialność spółki 

dominującej wystąpi jedynie wtedy, gdy wykonanie polecenia doprowadziło do niewypłacalności 

spółki zależnej. 

5) Wyłączenie odpowiedzialności kadry zarządzającej za wykonanie wiążącego polecenia 

spółki dominującej 

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki zależnej nie będzie 

ponosił odpowiedzialności na podstawie przepisów ogólnych o odpowiedzialności członków 

organów spółki za wyrządzenie spółce szkody w związku z wykonaniem wiążącego polecenia.  

6) Inne zmiany 

Oprócz kwestii dotyczących stricte prawa holdingowego, zmiany, które zaczną obowiązywać od 

12.10.2022 r. dotyczą kilku kwestii pobocznych. Dla przykładu: 

• za bardzo korzystną dla wszystkich osób będących członkami bądź to zarządu, bądź też rady 

nadzorczej, należy uznać zmianę odnoszącą się do odpowiedzialności członków władz 

(członków zarządu i członków rady nadzorczej). Odpowiedzialność ta zostanie oparta na tzw. 

zasadzie biznesowej oceny sytuacji (ang. business judgement rule). Zgodnie z tą zasadą 

oceniana ma być prawidłowość trybu podejmowania decyzji, a nie ich rezultaty. W 

konsekwencji, członkowie zarządu i rad nadzorczych nie będą ponosili odpowiedzialności 

nawet za błędne decyzje, jeżeli wykonywali swoje obowiązki z zachowaniem należytej 

staranności, w sposób lojalny wobec spółki i w granicach uzasadnionego ryzyka 

gospodarczego. Działania członków zarządu i rad nadzorczych będą oceniane przez pryzmat 



 
 

 

prawidłowości procesu decyzyjnego, a nie rezultatu działania. 

• wprowadzono zasadę, że wszystkie posiedzenia zarządu będą musiały być protokołowane. 

Taki 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 stanowią 

inaczej. 

• uregulowano również kontrowersyjną kwestię kadencji członków zarządu czy rady 

nadzorczej, określając, że obliczana jest ona w pełnych latach obrotowych (chyba że umowa 

lub statut stanowią inaczej). 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej  


