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Prawo holdingowe  
Realne korzyści  

czy zbędny formalizm? 

 

 

Od 13 października 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu 

spółek handlowych dotyczące tworzenia i funkcjonowania grup spółek, 
czyli tzw. prawo holdingowe. Spółka dominująca oraz spółka lub spółki 
zależne kierujące się wspólną strategią i interesami będą mogły 
sformalizować swoje funkcjonowanie jako „grupa spółek”. Po rejestracji 

„grupy spółek” spółka dominująca uzyska m.in. możliwość wydawania 
spółkom zależnym wiążących poleceń – z drugiej strony ma być 
odpowiedzialna za szkody poniesione przez spółki zależne wskutek 

wykonywania tych poleceń.  

Nowelizacja KSH zapowiada szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu 
spółek kapitałowych – poza wprowadzeniem zasad funkcjonowania „grupy 
spółek”, nowelizuje także zasady zarządzania i sprawowania nadzoru nad 
spółkami kapitałowymi. 

 

Przegląd kluczowych zmian 

 

Prawo holdingowe i „grupa spółek” ex definitione 

 Ustawodawca wprowadza definicję legalną „grupy spółek”, przez 
które należy rozumieć spółkę dominującą i spółkę 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. Brak jednoczesnej definicji interesu grupy 

spółek pozostawia pole do dowolnego kształtowania tego pojęcia 
w ramach działania jako grupa spółek. 

 Spółki uczestniczące w grupie spółek obok interesu jednostkowego 
spółki kierują się także interesem grupy, o ile nie prowadzi to do 
pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników (akcjonariuszy) 
mniejszościowych spółki zależnej. 

 Powstanie stosunku uczestnictwa w grupie spółek, jak i jego 

ustanie, wymaga uchwały zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) 
spółki zależnej podjętej większością ¾ głosów, ze wskazaniem spółki 
dominującej.  

 

Kontakt 

Łucja Jankowska-Lech 

Associate 
+48 502 184 643  

lucja.jankowska-lech 

@eversheds-sutherland.pl 

 

Marta Zając 

Associate 

+48 504 829 740  

marta.zajac 

@eversheds-sutherland.pl 
 

 

Zobacz inne publikacje  

 

 

Zapisz się  
na nasz newsletter 

 

 

 

 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/index.page?
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/newsletter-pl/newsletter-rejestracja-pl.page?
http://www.eversheds.com/global/en/where/cee/poland/-pl/o-nas/publikacje/newsletter-pl/newsletter-rejestracja-pl.page?


 2 

 Dodatkowo o ustaniu stosunku uczestnictwa może zadecydować sama 

spółka dominująca, poprzez złożenie spółce zależnej odpowiedniego 

oświadczenia.  

 Przepisy o uczestnictwie w grupie spółek nie znajdą zastosowania 
do spółek osobowych oraz spółek zależnych będących: 

o spółkami publicznymi; 

o spółkami w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku; 

o spółkami w upadłości; 

o spółkami objętymi nadzorem nad rynkiem finansowym 
w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym; 

o spółkami z siedzibą za granicą. 
 

 

Szczególne uprawnienia spółek uczestniczących w grupie 

Uprawnienia spółki 
dominującej 

Uprawnienia spółki 
zależnej 

Uprawnienia wspólników 
(akcjonariuszy) spółki 

zależnej 

wydawanie wiążących 

poleceń spółkom zależnym 
w zakresie prowadzenia  
ich spraw  

możliwość odmowy 

wykonania wiążącego 
polecenia 

możliwość dochodzenia przez 

wspólnika (akcjonariusza) 
spółki zależnej od spółki 
dominującej naprawienia 
szkody polegającej na 
obniżeniu wartości 
przysługujących temu 

wspólnikowi (akcjonariuszowi) 

udziałów (akcji) w kapitale 
zakładowym spółki zależnej, 
spowodowanego wykonaniem 
przez spółkę zależną 
wiążącego polecenia 

uprawnienia kontrolne, przy 
jednoczesnym wyłączeniu 
uprawnień wspólnika spółki 
zależnej do indywidualnej 

kontroli spółki zależnej 

możliwość dochodzenia  
od spółki dominującej 
naprawienia szkody 
wyrządzonej spółce zależnej 

w wyniku wykonania 
wiążącego polecenia spółki 
dominującej, zależna od 
winy spółki dominującej 

możliwość „wyjścia” ze spółki 
zależnej przez jej wspólników 
(akcjonariuszy) 
mniejszościowych, na mocy 

uchwały wspólników 
(akcjonariuszy) spółki 
zależnej o  przymusowym 
odkupie udziałów 

sprawowanie przez radę 
nadzorczą spółki dominującej 

lub w razie jej braku – przez 
zarząd, stałego nadzoru nad 
realizacją interesu grupy 
spółek przez spółkę zależną, 

przy czym umowa (statut) 
spółki dominującej lub spółki 
zależnej może zawierać 
odmienne uregulowanie tej 
kwestii 

  

 

Kumulatywne przesłanki wydawania przez spółkę dominującą 
wiążących poleceń w zakresie prowadzenia spraw spółki zależnej: 

o wydanie wiążącego polecenia jest uzasadnione interesem grupy 
spółek; 

o uczestnictwo w grupie spółek zostało ujawnione w rejestrach 
spółek, a w przypadku dominującej spółki zagranicznej – 
w rejestrze spółki zależnej;  
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o zachowanie formy pisemnej lub elektronicznej wiążącego 

polecenia (pamiętać należy, że zachowanie formy elektronicznej 

wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego), pod rygorem 
nieważności;   

o brak szczególnej regulacji ustawowej, która wyłączałaby 
możliwość wydania wiążącego polecenia. 
 

Odmowa wykonania wiążącego polecenia przez spółkę zależną 

Bezwzględne przesłanki odmowy 

wykonania wiążącego polecenia 

Dodatkowe przesłanki 
odmowy wykonania 
wiążącego polecenia 

Forma decyzji  
w zakresie 

wykonania albo 
odmowy wykonania 
wiążącego polecenia 

wykonanie wiążącego polecenia 

doprowadziłoby do 
niewypłacalności albo zagrożenia 
niewypłacalnością spółki 
zależnej, której wiążące 
polecenie zostało wydane 
(dotyczy każdej spółki zależnej, 

także jednoosobowej); lub 

umowa (statut) spółki 

zależnej może przewidywać 
jeszcze inne niż wyżej 
wskazane okoliczności 
umożliwiające odmowę 
wykonania wiążącego 
polecenia 

wykonanie albo 

odmowa wykonania 
wiążącego polecenia 
przez spółkę zależną 
wymaga uchwały 
zarządu spółki zależnej 
(w przypadku odmowy 

uchwała musi zawierać 
także uzasadnienie) 
oraz poinformowania 
spółki dominującej o 
podjęciu takiej uchwały 

wykonanie wiążącego polecenia 
budzi uzasadnioną obawę, że 
wiążące polecenie jest sprzeczne 

z interesem tej spółki i wyrządzi 
jej szkodę, która nie będzie 

naprawiona przez spółkę 
dominującą lub inną spółkę 
zależną uczestniczącą w grupie 
spółek w okresie dwóch lat, 
licząc od dnia, w którym nastąpi 
zdarzenie wyrządzające szkodę, 
o ile umowa (statut) spółki 

zależnej, nie stanowi inaczej  
(nie dotyczy jednoosobowych 
spółek zależnych). 

jeżeli w spółce zależnej jest 
więcej niż jeden wspólnik, 
skuteczność uchwały 

zmieniającej w powyższym 
zakresie umowę (statut) 

spółki, będzie zależała od 
wykupienia przez spółkę 
dominującą udziałów (akcji) 
wspólników (akcjonariuszy) 
niezgadzających się na 
wprowadzane zmiany 
 

 

 

Odpowiedzialność spółki dominującej za szkody 

Przesłanki odpowiedzialności 

spółki dominującej za szkody 
poniesione przez spółkę zależną 
w wyniku wykonania wiążącego 

polecenia 

Przesłanki 
odpowiedzialności spółki 
dominującej za spadek 

wartości udziałów (akcji) 

Przesłanki 

odpowiedzialności 
spółki dominującej 
wobec wierzycieli 

spółki zależnej 

powstanie szkody w następstwie 
wykonania przez spółkę zależną 
wiążącego polecenia 

dysponowanie, na dzień 
wydania wiążącego polecenia, 
przez spółkę dominującą 
bezpośrednio lub pośrednio, 
większością głosów 
umożliwiającą podjęcie 

uchwały o uczestnictwie 
w grupie spółek oraz 

o zmianie umowy albo 
statutu tej spółki zależnej 

powstanie szkody 
w następstwie 
wykonania przez spółkę 
zależną wiążącego 
polecenia 
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istnienie po stronie spółki 
dominującej winy za spowodowaną 

szkodę 

obniżenie wartości udziałów 
(akcji) w następstwie 

wykonania przez spółkę 
zależną wiążącego polecenia 

istnienie po stronie 
spółki dominującej winy 

za spowodowaną 
szkodę 

brak naprawienia szkody w terminie 

wskazanym w wiążącym poleceniu 

 bezskuteczność 

egzekucji z majątku 
spółki zależnej 

niewypłacalność jednoosobowej 

spółki zależnej będąca skutkiem 
wykonania przez nią wiążącego 
polecenia 

  

 
 

 Zwolnienie władz spółki zależnej z odpowiedzialności: 

o członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz 

likwidatorzy spółki zależnej są zwolnieni z odpowiedzialności 

za szkodę wyrządzoną spółce zależnej wykonaniem wiążącego 
polecenia, w tym za szkodę wyrządzoną jego działaniem  
lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami 
umowy (statutu) spółki; 

o zwolnienie ma także odpowiednie zastosowanie do władz spółki 
dominującej (w tym jej likwidatorów), o ile działali w interesie 
grupy spółek. 

 Przesłanki realizacji przymusowego odkupu udziałów (akcji) 
przez spółkę dominującą (tzw. „sell out”), który ma stanowić 
mechanizm wyjścia wspólników (akcjonariuszy) 
mniejszościowych ze spółki zależnej: 

o wystąpienie przez wspólnika/wspólników 

(akcjonariusza/akcjonariuszy) reprezentujących nie więcej  

niż 10% kapitału zakładowego spółki zależnej uczestniczącej 
w grupie spółek z żądaniem odkupienia udziałów (akcji)  
przez spółkę dominującą reprezentująca bezpośrednio,  
pośrednio lub na podstawie porozumień z innymi osobami  
co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej;  

o żądanie odkupu może być złożone tylko raz w ciągu roku 
obrotowego, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy 

od dnia ujawnienia w rejestrze uczestnictwa spółki zależnej 
w grupie spółek.    

 Przesłanki realizacji przymusowego wykupu udziałów (akcji) 
przez spółkę dominującą (tzw. „squeeze out”): 

o wykup udziałów (akcji) reprezentujących nie więcej niż 10% 
kapitału zakładowego spółki zależnej; 

o reprezentowanie przez spółkę dominującą bezpośrednio 

co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki zależnej lub 
nie mniej niż 75% kapitału zakładowego, gdy umowa (statut) 
spółki zależnej tak stanowi. 

Prawo holdingowe przewiduje możliwość wykluczenia mniejszościowego 
wspólnika także z zależnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,  
zmniejsza przy tym progi stosowania tego mechanizmu, podczas gdy 

squeeze out przewidziany poza funkcjonowaniem w ramach grupy spółek 
zarezerwowany jest dla spółek akcyjnych.  
 
 

 
Obowiązki czekające na spółki, które zdecydują się uczestniczyć 
w grupie spółek po wejściu w życie prawa holdingowego 
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 Podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek przez 

zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej. 

 Zgłoszenie do KRS uczestnictwa w grupie spółek: 

o spółka zależna oraz spółka dominująca, mające siedzibę 
w Polsce, mają obowiązek ujawnić w KRS uczestnictwo 
w grupie spółek;  

o jeżeli spółka dominująca posiada siedzibę za granicą, 

uczestnictwo w grupie spółek wystarczy ujawnić w rejestrze 
spółki zależnej; 

o wpis do rejestru uczestnictwa w grupie spółek będzie miał 
charakter deklaratoryjny; 

o sankcją za niewykonanie wspomnianego obowiązku rejestrowego 
jest brak możliwości zastosowania zasadniczych przepisów 
prawa holdingowego, w tym w szczególności brak możliwości 

wydawania spółce zależnej przez spółkę dominującą wiążących 
poleceń, pełnienia przez radę nadzorczą spółki dominującej 
stałego nadzoru nad realizacją interesu grupy spółek przez 
spółkę zależną, jak również brak możliwości skorzystania przez 
wspólników mniejszościowych spółki zależnej ze szczególnych 
uprawnień w zakresie zwoływania oraz umieszczania określonych 
spraw w porządku obrad zgromadzeń wspólników. 

 Opcjonalne zmiany w umowie (statucie) spółki zależnej: 

o wyłączenie obowiązku podjęcia uchwały o odmowie wykonania 
wiążącego polecenia w razie zaistnienia uzasadnionej obawy 
sprzeczności wiążącego polecenia z interesem spółki  
(nie dotyczy jednoosobowej spółki zależnej);  

o wprowadzenie dodatkowych, poza uregulowanymi ustawowo, 

przesłanek odmowy wykonania wiążącego polecenia;  

o rozszerzenie uprawnienia spółki dominującej do przymusowego 
wykupu udziałów (akcji) wspólnika (akcjonariusza) 
mniejszościowego na spółki dominujące reprezentujące 
bezpośrednio lub pośrednio mniej niż 90%, lecz nie mniej 
niż 75% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

 

Ocena regulacji 

Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie prawa grup spółek umożliwi usprawnienie 
funkcjonowania tych przedsiębiorców, którzy działają z wykorzystaniem 
złożonych struktur korporacyjnych, co powinno przyczynić się do poprawy 
konkurencyjności i wyników przedsiębiorstw oraz atrakcyjności inwestycyjnej 
kraju. 

Czas jednak pokaże, czy założenia ustawodawcy znajdą odzwierciedlenie 

w praktyce, oraz na ile nowe prawo holdingowe będzie wykorzystywane  
przez spółki, biorąc pod uwagę wykluczenie spółek osobowych oraz to,  
że de facto przepisy nie znajdą zastosowania do zagranicznych spółek zależnych, 
w szczególności, jeśli ich przepisy rejestrowe nie będą przewidywać możliwości 
ujawnienia w rejestrach wzmianek o uczestnictwie w grupie spółek.  

Zasady dotyczące odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę spowodowaną 

wykonaniem wiążącego polecenia wobec spółki zależnej oraz jej 
mniejszościowego wspólnika lub akcjonariusza są tak skonstruowane, 
że w praktyce dochodzenie odszkodowania nie będzie proste.     

Negatywnie należy ocenić wyłączenie prawa indywidualnej kontroli wspólników 
w zależnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętej grupą kapitałową 

oraz prawa mniejszościowych akcjonariuszy spółki akcyjnej do otrzymania 
informacji na zgromadzeniu akcjonariuszy. W istotnym stopniu pogarsza to 

uprawnienia wspólników mniejszościowych i może uniemożliwić im ustalenie, 
czy doszło po stronie spółki zależnej do powstania szkody spowodowanej 
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wykonaniem wiążącego polecenia. Zastąpienie tego obowiązkiem zarządu 

do przygotowania sprawozdania, wskazującego wiążące polecenia wydane spółce 

zależnej w danym roku obrotowym, wydaje się niewystarczające.    

W praktyce może się zatem okazać, że prawo holdingowe będzie 
wykorzystywane wyłącznie przez część krajowych spółek kapitałowych. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji 
prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.  
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