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I N F O R M A C J E  W S T Ę P N E   

Przepisy regulujące funkcjonowanie spółek prawa handlowego podlegają ciągłym modyfikacjom.  

Upływ 20 lat obowiązywania ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), 

potrzeba dostosowania przepisów kodeksowych do realnych potrzeb przedsiębiorców, w tym do aktualnej 

rzeczywistości gospodarczej w Polsce, nieustannie pojawiające się postulaty regulacji nowych materii, 

epidemia COVID-19 – to tylko niektóre z licznych przyczyn uzupełnienia / modyfikacji przepisów KSH.  

Ostatni czas obfitował w szereg różnych zmian związanych z działalnością spółek handlowych. Wprowadzane 

zmiany częściowo wyeliminowały pewne wątpliwości podnoszone przez przedsiębiorców i doktrynę, stanowiły 

odpowiedź na podnoszone postulaty i na rzeczywistość gospodarczą powstałą wskutek epidemii COVID-19.  

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych dopiero jednak „doganiają rzeczywistość”.  

Nowelizacje co prawda ułatwiły w pewnym zakresie prowadzenie aktywności  gospodarczej w Polsce, 

chociażby poprzez: 

natomiast z perspektywy potrzeb biznesowych - KSH w znacznej mierze nadal nie przystaje do rzeczywistości 

prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce.  

Jednocześnie kolejne nowelizacje ksh (i ustaw towarzyszących) wprowadzają szereg nowych obowiązków po 

stronie spółek – m.in. regulacje dot. spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych dotyczące dematerializacji 

akcji i obowiązku prowadzenia strony internetowej; obowiązki związane z wdrożeniem Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych etc. 

Należy mieć na uwadze, że rzeczywistość gospodarcza w Polsce ulega nieustannym przeobrażeniom. Polska 

jest miejscem wybieranym przez zagranicznych przedsiębiorców jako teren nowych, globalnych inwestycji. 

Dlatego też warunki prowadzenia biznesu w Polsce powinny tylko ułatwiać działalność gospodarczą i być na 

tyle sprzyjające, aby inwestorzy lokowali swój kapitał właśnie w Polsce. 

uproszczenie i skrócenie mocno sformalizowanej procedury przekształcania 
spółek prawa handlowego (zmiany obowiązujące od 1 marca 2020 r.);

zdalne zarządzanie spółkami - wprowadzając możliwość m.in. możliwość 
odbywania zdalnych posiedzeń zarządu, rady nadzorczej, przeprowadzania 
zgromadzeń wspólników z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej etc.;

prace nad Krajowym Rejestrem Zadłużonych – jako źródłem informacji o 
podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, 
wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję (rejestr ten od strony 
technicznej ma przyczynić się do przyspieszenia postępowań upadłościowych i 
restrukturyzacyjnych);
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Dotychczasowe zmiany przepisów nie są wystarczające - dlatego istotne jest stworzenie nowoczesnych 

przepisów prawa gospodarczego, dostosowanych do bieżących realiów i potrzeb przedsiębiorców (w tym w 

szczególności elektronizacji aktywności gospodarczej w Polsce).  

Odpowiedzią ustawodawcy na ww. potrzeby mają być kolejne nowelizacje KSH i innych ustaw towarzyszących. 

 
W dniu 1 marca 2021 roku (z wyjątkiem postanowień wchodzących w życie wcześniej – wskazanych w art. 23 

ustawy zmieniającej) weszły w życie zmiany w ustawie 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.) dotyczące m.in. rejestru akcjonariuszy, czyli art. 3281–32815 KSH. 

Termin obowiązkowej dematerializacji akcji obowiązuje od 1 marca 2021 roku. 

 
Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

nr 1655 z 2019 r. ze zm.) z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadza do polskiego systemu prawnego trzecią spółkę 

kapitałową (nową formę prowadzenia biznesu) — Prostą Spółkę Akcyjna (PSA) stanowiącą skrzyżowanie spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką akcyjną. 

Początkowe wejście przepisów planowane było na dzień 01 marca 2020 roku, zostało następnie przesunięte 

na dzień 1 marca 2021 r., a następnie jeszcze na dzień 1 lipca 2021 r.  

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego Prostej Spółki Akcyjnej pozostaje w związku z pełną 

informatyzacją postępowania rejestrowego przed KRS (założono, że postępowania rejestrowe dotyczące 

podmiotów działających w tej formie prawnej będą prowadzone wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego eKRS).  

Ostatnia pula przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398) – obejmująca pełną digitalizacja postępowania 

rejestrowego - miała wejść w życie z początkiem marca 2020 r. W dniu 15 stycznia 2021 roku do Sejmu został 

skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw. Ustawa ta między innymi ponownie odracza termin wejścia w życie przepisów dotyczących 

wprowadzenia nowego systemu teleinformatycznego e-KRS do 1 lipca 2021 r. Zmiany mają na celu 

I ETAP 
– 1 MARCA 2021  

DEMATERIALIZACJA 
AKCJI I NOWY REJESTR 

AKCJONARIUSZY

II ETAP 
– 1 LIPCA 2021  

PROSTA SPÓŁKA 
AKCYJNA I 

ELEKTRONICZNE 
POSTĘPOWANIE 

REJESTROWE
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usprawnienie procesów rejestrowych poprzez pełną informatyzację systemu KRS i w konsekwencji ułatwienie 

prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom.  

W dalszej kolejności polski ustawodawca pracuje nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi m.in. 

i 

takich kategorii spraw jak:  

 

 

W  dniu 5 sierpnia2020 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw, zaś jego zaktualizowana wersja po konsultacjach została upubliczniona w dniu 8 

grudnia 2020 r.  

III ETAP 

– II POŁOWA 
2021 R. 

PRAWO HOLDINGOWE, 
ZMIANY W ZAKRESIE 
FUNKCJONOWANIA 
RAD NADZORCZYCH

poprawę efektywności funkcjonowania spółek oraz uporządkowania regulacji kodeksowej -
wprowadzenie innych regulacji doprecyzowujących i porządkujących przepisy dotyczące spółek 

handlowych, w tym m.in.:

wzmocnienie pozycji Rady Nadzorczej (w tym zapewnienie nowych kompetencji radom 
nadzorczym zwiększających ich efektywność)

wprowadzenie ograniczonej regulacji tzw. prawa holdingowego (prawa koncernowego, prawa 
grup spółek)

obowiązek 
protokołowania 
uchwał zarządu 

i rady 
nadzorczej

uporządkowanie 
kwestii kadencji i 

mandatu członków 
organów

złagodzenie 
odpowiedzialności członków 
zarządów i rad nadzorczych -
wprowadzenie zasady osądu 

biznesowego (Business 
Judgement Rule)

obowiązek 
ujawnienia w KRS 

uczestnictwa 
wgrupie spółek.
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Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu – zakończył się już jednak proces konsultacji 

społecznych. Projekt przewiduje vacatio  legis (trzy miesiące), mając na względzie  konieczność  dokonania  

zmian  treści  umów  (statutów)  spółek  zależnych, polegających na powołaniu się na wspólną strategię 

gospodarczą grupy spółek.  

Nadrzędnym celem regulacji zawartych w projekcie jest zwiększenie efektywności oraz dostępności 

mechanizmów zapewniających prowadzenie skutecznego nadzoru właścicielskiego nad spółkami kapitałowymi 

oraz poprawa koordynacji funkcjonowania spółek w ramach grupy spółek. W rezultacie zmiany mają wpłynąć 

również na możliwość zwiększenia przychodów lub optymalizacji kosztów. 

 

 
 

Od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać (budzące wiele kontrowersji) zmiany dotyczące spółek 

komandytowych. Na podstawie wprowadzonych zmian spółki komandytowe zostały objęte zakresem ustawy 

o CIT. Podatek dochodowy będzie rozliczany przez spółkę, a nie tak jak dotychczas przez wspólników, co 

doprowadzi do podwójnego opodatkowania dochodów wypłacanych wspólnikom. 

 

W związku ze zmianami w zakresie podatku CIT, które dotykają spółek komandytowych - wielu przedsiębiorców 

rozważa zmiany formy prawnej swojej działalności. Często wybierana dotychczas spółka komandytowa co do 

zasady przestaje być podatkowo atrakcyjną opcją. 

 

 
 

8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał kolejną nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (ustawy AML). 

Ustawa AML istotnie wpłynęła w ostatnim czasie na funkcjonowanie spółek, jak i całego sektora finansowego. 

Tymczasem przedsiębiorców czekają kolejne, nowe obowiązki wynikające z jej nowelizacji. Nowelizacja ustawy 

AML ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 (Dyrektywa V AML) 

i zakłada szereg ważnych zmian, w tym jeszcze większą  transparentność w zakresie struktur właścicielskich 

spółek. 

1 STYCZNIA 2021 R. 

ISTOTNE ZMIANY 
PODATKOWE  

SPÓŁKI 
KOMANDYTOWE 

PODATNIKAMI CIT

KWIECIEŃ 2021 R. 

ZMIANY DOTYCZĄCE 
BENEFICJENTÓW 
RZECZYWISTYCH I 

WERYFIKACJI DANYCH 
W CRBR
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Zmiany w większym stopniu rozszerzają listę podmiotów zgłaszających informacje o beneficjencie 

rzeczywistym, nakładają nowe obowiązki na beneficjentów rzeczywistych, nowe obowiązki dotyczące 

informacji w rejestrze CRBR, regulują nowe sankcje (w tym możliwość ich nałożenia na samego beneficjenta 

rzeczywistego) oraz szczegółowo doprecyzowują obowiązek stosowania wzmożonych środków 

bezpieczeństwa finansowego.Nowe przepisy adresowane są do przedsiębiorców, instytucji oraz organów 

właściwych w sprawach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

*** 

W niniejszym kompendium zwracamy szczególną uwagę na kluczowe zmiany ksh oraz ustaw towarzyszących – 

akcentując odpowiednie (najistotniejsze) zagadnienia. 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o nowelizacje następujących ustaw: 

Ustawy z dnia 15 września 
2000 r. kodeks spółek 

handlowych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 

z późn. zm.)

Ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku 

dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1406 ze zm.)

Ustawy z dnia 26 kwietnia 
2018 r. o zmianie ustawy o 

Krajowym Rejestrze Sądowym 
oraz niektórych innych ustaw 

(tj. Dz.U. 2018 poz. 398 ze 
zm.);

Ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (tj. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.)
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1. DEMATERIALIZACJA AKCJI I NOWY REJESTR AKCJONARIUSZY  

 

1 marca 2021 r. nastąpiła dematerializacja akcji papierowych w niepublicznych spółkach akcyjnych. Od tego 

dnia nie można już emitować nowych akcji w formie papierowej - możliwa jest wyłącznie elektroniczna emisja 

nowych akcji. 

Ustawa z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadza istotne zmiany - w tym zakresie prowadzenia księgi akcyjnej oraz 

dematerializacji akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych (co do zasady w spółkach, których akcje nie są 

notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych). 

 

Dematerializacja akcji to kolejny krok w procesie digitalizacji spółek i usprawnienia procesów rejestrowych. Jej 

zasadnicze znaczenie polega na zastąpieniu papierowych dokumentów akcji cyfrowym zapisem w rejestrze. 

Najistotniejsza zmiana zawarta w ww. nowelizacji k.s.h. obejmuje wprowadzenie obligatoryjnej 

dematerializacji wszystkich akcji (w tym akcji imiennych) w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, jak 

również świadectw użytkowych, świadectw założycielskich, warrantów subskrypcyjnych i innych tytułów 

uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki. 

Nowelizacja k.s.h. zakłada obligatoryjną dematerializację wszystkich akcji w spółkach akcyjnych  

i komandytowo-akcyjnych (zarówno imiennych, jak i na okaziciela) - i to nie tylko tych, które zostaną 

wyemitowane po dniu jej wejścia w życie, ale także już istniejących. Skutkiem dematerializacji jest zatem 

wycofanie z obrotu wszelkich akcji w formie dokumentowej - następuje zmiana formy akcji z dokumentu na 

zapis w systemie informatycznym.  

Dematerializacji podlegają wszystkie rodzaje akcji danej spółki. Obecnie, akcjonariusze dysponujący akcjami na 

okaziciela nie są ujawnieni ani w KRS, ani w żadnym innym rejestrze (w KRS są i wciąż będą ujawnieni wyłącznie 

tacy akcjonariusze, którzy posiadają 100% akcji w kapitale zakładowym spółki).  

Dotychczas obowiązek dematerializacji akcji obejmował jedynie spółki publiczne, emitujące akcje będące 

przedmiotem oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do 

Alternatywnego Systemu Obrotu (art. 5 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). W spółce 

publicznej mogą zatem występować zarówno akcje w postaci materialnej, jak i akcje zdematerializowane. 

DEMATERIALIZACJA 
AKCJI

SPÓŁKI NIEPUBLICZNE

DEMATERIALIZACJA 
AKCJI

SPÓŁKI PUBLICZNE
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Choć dematerializacji akcji dotyczy głównie spółek prywatnych, to jednak w ograniczonym zakresie może 

dotyczyć również akcji spółek publicznych. Zakres dematerializacji objął te akcje spółek publicznych, których 

instrumenty finansowe dopuszczono do obrotu na rynku regulowanym bądź wprowadzono do alternatywnego 

systemu obrotu (oczywiście tych akcji, które posiadają formę dokumentową). 

Zgodnie z ustawą nowelizującą ksh z 30 sierpnia 2019 r. wszystkie istniejące akcje spółek publicznych powinny 

zostać zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (obowiązek zdematerializowania 

pozostałych akcji przez spółki publiczne). Powyższe wynika m.in. z brzmienia dodanego ustawą nowelizującą 

art. 328[12] KSH, według treści którego akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w 

rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych (tzw. jednolity reżim rejestrowy). 

Nie jest zatem dopuszczalne, aby część akcji była zdematerializowana w depozycie KDPW, a  część  zapisana  w  

rejestrze  akcjonariuszy.  Jeżeli  zatem  spółka  zarejestrowała  (tj. zdematerializowała) jakąś część akcji w 

depozycie KDPW, to nie będzie miała wyboru, co do sposobu  zniesienia  formy  dokumentu  pozostałych  akcji  

i  wszystkie  będzie  musiała zarejestrować w KDPW. Publiczne  spółki  akcyjne i  niepubliczne  spółki  akcyjne,  

które  posiadają  już  część  akcji zarejestrowaną w KDPW mają obowiązek doprowadzenia do rejestracji w 

depozycie KDPW wszystkich niezdematerializowanych wcześniej akcji. 

 

Kolejna kluczowa zmiana zawarta w ww. nowelizacji obejmuje wprowadzenie instytucji prawnej rejestru 

akcjonariuszy (w którym rejestrowane mają być akcje w postaci niematerialnej, o ile emitent nie postanowi 

zarejestrować ich w depozycie papierów wartościowych). 

Zapis elektroniczny akcji zostanie odzwierciedlony w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez wskazane w 

ustawie podmioty np. domy maklerskie (podmioty, które mogą prowadzić rejestry podlegają nadzorowi 

Komisji Nadzoru Finansowego). Możliwe będzie także zarejestrowanie akcji w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym   przez Krajowy  Depozyt  Papierów  Wartościowych  S.A. (zamiast 

zarejestrowania ich w rejestrze akcjonariuszy). 

Dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza będzie z kolei świadectwo rejestrowe wydawane albo 

przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy albo przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Akcje, 

które uwzględnione zostaną w świadectwie rejestrowym, nie będą mogły podlegać rozporządzeniu od chwili 

wydania świadectwa do chwili utraty jego ważności albo zwrotu tego świadectwa do podmiotu, który prowadzi 

rejestr (tzw. blokada akcji). 

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki oraz dla każdego akcjonariusza oraz prowadzony w postaci 

elektronicznej w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych. 

Zgodnie z dodanym art. 328(3) KSH rejestr akcjonariuszy będzie zawierał: 

DEMATERIALIZACJA 
AKCJI

WPROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY
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Bardzo istotne jest, że za akcjonariusza będzie można uważać tylko i wyłącznie podmiot, który został 

ujawniony w rejestrze. Ujawnienie danych w rejestrze oraz ich aktualizacja będą więc bardzo istotne z punktu 

widzenia funkcjonowania spółki i realizowania praw akcjonariuszy. 

Każda czynność dotycząca akcji, będzie podlegała odpowiedniemu ujawnieniu w rejestrze - do rejestru należy 

zgłosić informację o nabyciu albo ustanowieniu na akcjach ograniczonego prawa rzeczowego. Zgłoszeniu 

będzie również podlegało objęcie akcji. 

Informacje po raz pierwszy wpisywane do rejestru akcjonariuszy będą pochodziły od spółki. Kolejne wpisy będą 

dokonywane na żądanie osób uprawnionych. Zgodnie z art. 328[4] § 1 k.s.h. podmiot prowadzący rejestr 

akcjonariuszy będzie dokonywał wpisu w rejestrze akcjonariuszy, na żądanie spółki lub innej osoby mającej 

interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania 

żądania. Osobą mającą interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru będzie nie tylko nabywca akcji, ale także 

osoba, na której rzecz zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe na akcji. Osoba żądająca wpisu do 

rejestru akcjonariuszy będzie obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu ten rejestr dokumenty 

uzasadniające dokonanie wpisu, przy czym takim dokumentem będzie mogło być także oświadczenie 

akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążeniu akcji ograniczonym prawem rzeczowym 

Jeżeli chodzi o koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy - ponosić będzie spółka jako strona umowy o 

prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Wydaje się jednak, że podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie 

firmę, siedzibę i adres spółki;

oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;

datę zarejestrowania spółki i emisji akcji;

wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;

nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby
albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej

na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych
na inną osobę albo o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem
rzeczowym;

wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;

ograniczenia co do rozporządzania akcją;

postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
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mógł obciążać opłatami z tytułu prowadzenia rejestru akcjonariuszy także akcjonariuszy, na których żądanie 

rejestrowane są przysługujące im prawa podmiotowe. Spółka będzie musiała niezwłocznie zawrzeć umowę o 

prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym podmiotem. Co ważne, rozwiązanie tej umowy będzie 

dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy. Rozwiązanie umowy przez podmiot prowadzący 

rejestr będzie dopuszczalne jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie 

krótszego niż 3 miesiące. 

 
Ustawa zmieniająca nakłada szereg obowiązków na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. W tym 

w szczególności należy tu wymienić:  

 
Istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację od 1 stycznia 2020 r. jest także obowiązek posiadania przez 

spółki akcyjne i komandytowo akcyjne strony internetowej, której adres podlega obligatoryjnemu ujawnieniu 

w KRS. 

DEMATERIALIZACJA 
AKCJI

OBOWIĄZKI SPÓŁEK

zwołanie WZA, które dokona wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub 
postanowi o dematerializacji akcji w KDPW

podjęcie uchwały WZA ws. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr (art. 328(1) § 5 
k.s.h.) lub dematerializacji akcji w KDPW

zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy (art. 328(2) k.s.h.), lub o 
rejestrację akcji w KDPW, a wcześniej – z podmiotem pośredniczącym w tym procesie

przeprowadzenie kolejnych wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w 
spółce (łącznie 5), które powinny być dokonywane nie częściej niż co 2 tygodnie i nie 
rzadziej niż co miesiąc (art. 16 ustawy zmieniającej k.s.h. z dnia 30 sierpnia 2019 r.)

przyjęcie, za pokwitowaniem, dokumentów akcji od akcjonariuszy

przekazanie danych podmiotowi prowadzącemu rejestr, który został wybrany przez WZA, lub 
pośredniczącemu w rejestracji akcji w KDPW
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Od 1 marca 2021 r. nabycie akcji albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następuje z 

chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo 

użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych albo obciążonych akcji. 

 

Niewykonanie wyżej przedstawionych obowiązków w wyznaczonych terminach stanowi czyn zabroniony 

zagrożony karą grzywny w wysokości do 20.000 zł. Odpowiedzialności karnej podlegają osoby uprawnione do 

prowadzenia spraw i reprezentowania spółki akcyjnej albo spółki komandytowo-akcyjnej. 

Kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy grozi również 

członkom zarządu, jeśli spółka w dalszym ciągu będzie wydawała od 1 stycznia 2021 r. dokumenty na akcje, 

warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w 

dochodach lub w podziale majątku spółki. 

 

Przy zmianie formy akcji na zapis w systemie informatycznym spółki powinny rozważyć także wprowadzenie 

zmian w statutach. Zgodnie z nowelizacją, jeżeli spółka, która zdecydowała się na rejestr akcjonariuszy, będzie 

wypłacała dywidendę, będzie ona wypłacana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr 

akcjonariuszy. Jeżeli spółka nie chce wypłacać dywidendy w ten sposób, powinna dostosować statut spółki. To 

dostosowanie polega na wskazaniu w statucie, że wypłata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa 

podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

Rejestr akcjonariuszy wykracza poza zwykłą digitalizację księgi akcyjnej. Przede wszystkim, w przeciwieństwie 

do księgi akcyjnej, rejestr będzie obejmował zarówno akcjonariuszy z akcji imiennych, jak i z akcji na okaziciela. 

Konsekwencją nowych rozwiązań będzie zatem zniesienie zasadniczych różnic prawnych pomiędzy akcjami na 

okaziciela oraz imiennymi.  

DEMATERIALIZACJA 
AKCJI

CHWILA NABYCIA AKCJI PO NOWELIZACJI

DEMATERIALIZACJA 
AKCJI

SANKCJE

DEMATERIALIZACJA 
AKCJI

SKUTKI ZMIAN
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Wprowadzona nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ma bez wątpienia charakter innowacyjny - wymusza 

zmianę sposobu funkcjonowania niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Nałoży na nie 

nowe obowiązki, a także konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów prowadzenia rejestru akcjonariuszy. 

Z drugiej jednak strony, spółki będą miały większe szanse na prawidłową identyfikację akcjonariuszy, dzięki 

czemu m.in. znikną trudności w ustaleniu, kto w trakcie walnego zgromadzenia ma prawo głosu, a kto go nie 

posiada. Zniknie także ryzyko związane np. z utratą akcji w formie dokumentu. Obrót akcjami poprzez większe 

sformalizowanie i transparentność będzie bardziej transparentny i profesjonalny. 

2. PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA  
 

Prosta spółka akcyjna (P.S.A.) to nowy typ spółki kapitałowej, który zacznie funkcjonować  

w Polsce od 1 lipca 2021 r. obok spółki z o.o. oraz klasycznej spółki akcyjnej.  

 
Moment wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej był już kilkukrotnie przesuwany: 

 

Wczytując się w treść projektu jak i jego uzasadnienie należy odnotować, że: 

„Zmiana wprowadzana w art. 36 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw jest związana z proponowanym przesunięciem terminów wejścia w życie 

przepisów wprowadzających elektroniczne postępowanie rejestrowe. Polega ona na przesunięciu na dzień 1 

lipca 2021 r. przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego prostej spółki akcyjnej. Projektując 

rozwiązania normatywne wprowadzające do polskiego porządku prawnego prostą spółkę akcyjną, założono, 

SPÓŁKA „NIE TAKA PROSTA” W KONTEKŚCIE 
WPROWADZENIA DO POLSKIEGO SYSTEMU 
PRAWNEGO

pierwotnie zmiany dotyczące prostej spółki akcyjnej
miały wejść w życie 1 marca 2020 roku

z powodu braku odpowiedniego systemu elektro-
nicznego postępowania rejestrowego w lutym
2020 roku termin ten został przełożony o rok - tj. do
1 marca 2021 roku

w dniu 15 stycznia 2021 r. wpłynął do Sejmu RP
projektu ustawy, zgodnie z którym zmiany dotyczące
P.S.A. wejdą w życie dopiero w dniu 1 lipca 2021 r.
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że postępowania rejestrowe dotyczące podmiotów działających w tej formie prawnej będą prowadzone 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wdrażanego w ramach projektu eKRS. 

Modyfikacja takiego założenia oznaczałaby konieczność wprowadzenia w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do 

dnia 1 lipca 2021 r. rozwiązań umożliwiających prowadzenie postępowań rejestrowych dotyczących prostej 

spółki akcyjnej z wykorzystaniem papierowych formularzy oraz istniejących dotychczas systemów tele-

informatycznych. Wiązałoby się to z koniecznością poniesienia na ten cel znacznych nakładów, co wobec 

spodziewanego wprowadzenia w dniu 1 lipca 2021 r. rozwiązań objętych projektem eKRS jest rozwiązaniem 

nieracjonalnym, niecelowym i niezasadnym ekonomicznie.” 

Jak widać zatem rząd w dalszym ciągu nie jest gotowy z elektronicznym systemem rejestracji P.S.A.  

i potrzebuje jeszcze czasu na jego zintegrowanie i uruchomienie. Wprowadzenie do polskiego systemu 

prawnego P.S.A. pozostaje w ścisłej korelacji z systemem teleinformatycznym wdrażanym w ramach projektu 

eKRS. 

 

Z założenia prosta spółka akcyjna ma być wykorzystywana przez młodych przedsiębiorców i start’upy. 

Skorzystać z niej będzie jednak mógł każdy przedsiębiorca, któremu zależy na szybkim założeniu spółki i 

rozpoczęciu działalności na polskim rynku.  

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawianym przez ustawodawcę, Prosta Spółka Akcyjna „ma być nowoczesną 

spółką niepubliczną dla nowoczesnej gospodarki”.  

Ma ona łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, 

zarówno jeśli chodzi o kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami, jak i systemu zarządzania taką 

spółką.  

Z jednej strony ma ją cechować brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem, a z drugiej strony, 

nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki oparty o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz 

wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki. PSA ma być połączeniem spółki akcyjnej ze spółką z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

  

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ 
(P.S.A.)
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Kluczowe zasady PSA to: 

 

Regulacja w zakresie nowego rodzaju spółki została przewidziana w art. 300[]1–300[134] k.s.h. 

 

Prosta spółka akcyjna będzie mogła być założona w dwojaki sposób. Tak samo jak w przypadku np. spółki z 

o.o., będzie to można zrobić poprzez: 

bardzo niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki (1 zł)

elastyczne podejście do organów spółki, w tym możliwość powołania rady 
dyrektorów, która łączy cechy zarządu i rady nadzorczej

prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie, 
przy pomocy np. poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych

większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, 
w tym akcje za pracę lub usługi

możliwość założenia przez internet, w systemie S24

rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro 
maklerskie

łatwiejsze dysponowanie środkami spółki - brak „zamrożonego” kapitału zakładowego

UTWORZENIE PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ (P.S.A.)
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Umowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (może być zawarta także 

przy pomocy wzorca umownego) i zgodnie z art. 3004 k.s.h  powinna określać co najmniej:  

 

 

internetowy system S24 - przy tej opcji nie ma jednak możliwości 
większej personalizacji umowy spółki – wybór jest zawężony do 

możliwości podanych w formularzu; umowę będą podpisywali podpisem 
kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym wszyscy założyciele;

tradycyjnie – w formie aktu notarialnego - jeśli na poczet kapitału 
akcyjnego będzie miał zostać wniesiony wkład niepieniężny, umowę 
spółki trzeba będzie zawrzeć w formie aktu notarialnego, przy czym 

wkładem niepieniężnym będzie mogło być również świadczenie usług 
lub pracy, co nie jest dopuszczalne w przypadku spółki z o.o. czy 

klasycznej spółki akcyjnej.

firmę i siedzibę spółki

przedmiot działalności spółki zgodnie z listą PKD

organy ustanowione w spółce

czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony

liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy
obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji

jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług
– także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług

liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co najmniej 
minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów

jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje 
obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje
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Kolejnym krokiem po zawarciu umowy jest rejestracja PSA w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sposób rejestracji 

jest zdeterminowany sposobem zawarcia umowy spółki: 

 

 

Założycielami spółki akcyjnej są akcjonariusze, którzy ustanawiają umowę spółki określają się w niej do 

konkretnych zobowiązań. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. 

Akcjonariusze obejmują akcje w zamian za wkłady pieniężne bądź niepieniężne (wiedza, technologie, patenty, 

praca lub usługi), do których wniesienia w umowie spółki się zobowiązują. 

Wkład musi być wniesiony w całości w ciągu trzech lat od momentu wpisania spółki do rejestru.  

Gdy zostanie wniesiony w całości, zarząd spółki powinien podjąć w tym temacie odpowiednią uchwałę. Akcje, 

które obejmują akcjonariusze nie posiadają wartości nominalnej (nie mają wartości określającej wysokość 

udziału akcji w kapitale akcyjnym spółki), nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne. 

Wkłady wniesione do spółki powinny być zaliczane równomiernie na pokrycie wszystkich akcji akcjonariusza, 

chyba że inaczej postanowiono w umowie spółki. Akcjonariuszami uprawnionymi do wypłat, są akcjonariusze, 

którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. 

REJESTRACJA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ W KRS

system S24 – rejestrację należy przeprowadzić on-line (wypełniony wniosek
rejestracyjny jest podpisywany elektronicznie przez wszystkich członków
zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana); rejestracja w tym trybie
kosztuje 250 zł (opłata za złożenie wniosku), płatność jest pobrana
elektronicznie;

umowa spółki u notariusza – dokumenty wymagane do rejestracji złożyć
należy w wydziale gospodarczym zajmującym się rejestracją w KRS, w sądzie
rejonowym właściwym ze względu na adres siedziby spółki; wniosek wraz z
wymaganymi załącznikami (m.in. umową spółki), muszą wówczas podpisać
wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana;
rejestracja w tym trybie kosztuje 500 zł (płatna na rachunek sądu).

AKCJONARIUSZE SPÓŁKI AKCYJNEJ
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Po wypłaceniu dywidendy kapitał akcyjny nie może spaść poniżej kapitału zakładowego, co w tym przypadku 

wynosi co najmniej 1 zł. Wypłata dywidendy nie może przekroczyć sumy zysku za ostatni rok obrotowy oraz 

niepodzielnych zysków z lat ubiegłych.  

 

Akcje PSA nie mają formy materialnej (nie mają formy żadnego dokumentu). Nie jest to dokument ani 

zaświadczenie. Akcjonariuszy, którzy otrzymują odpowiednią ilość akcji wpisuje się do rejestru podczas 

zakładaniu spółki. W przypadku objęcia akcji przez akcjonariusza wpis do rejestru akcjonariuszy następuje po 

wpisie spółki do rejestru albo po wpisie do rejestru nowej emisji akcji. Kolejnym momentem na wpisanie 

nowych akcjonariuszy jest wprowadzanie do rejestru kolejnej emisji akcji. 

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w formie elektronicznej, pod postacią rozproszonej 

i zdecentralizowanej bazy danych, bądź przez podmiot, który jest uprawniony do prowadzenia rachunków 

papierów wartościowych bądź notariusza prowadzący kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Przy 

zawiązaniu spółki wyboru dokonują jej akcjonariusze.  

Rejestr akcjonariuszy zgodnie z art. 30032 k.s.h  zawiera co najmniej:  

 

Na żądanie osoby mającej interes prawny, w rejestrze może znaleźć się także wpis o przejściu akcji lub praw 

zastawniczych na inną osobę lub o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu 

oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich miejsca zamieszkania albo siedziby lub 

AKCJE I REJESTR AKCJONARIUSZY

firmę, siedzibę i adres 
spółki

oznaczenie sądu 
rejestrowego i numer, 
pod którym spółka jest 

wpisana do rejestru

datę zarejestrowania 
spółki i emisji akcji

na żądanie zastawnika lub 
użytkownika wpis, że 

przysługuje mu prawo 
wykonywania prawa 

głosu z obciążonej akcji

serię i numer, rodzaj 
danej akcji i uprawnienia 

szczególne z akcji

ograniczenia co do 
rozporządzania akcją

wzmiankę o tym, czy 
akcje zostały w całości 

pokryte;

na żądanie akcjonariusza 
wpis o wykreśleniu 

obciążenia jego akcji 
ograniczonym prawem 

rzeczowym

postanowienia umowy 
spółki o związanych 
z akcją obowiązkach 

wobec spółki
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innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na 

komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu 

poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji. 

Co istotne rejestr ujawnia także nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego miejsca 

zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz 

wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej 

Ponadto, w umowie spółki mogą znaleźć się inne postanowienia dotyczące obowiązku ujawniania w rejestrze 

innych danych akcjonariusza. 

Jedną z 

największych zalet PSA jest niewątpliwie bardzo niski wymagany kapitał akcyjny, który plasuje się na poziomie 

1 zł. Jest on bez wątpienia bardziej przystępny niż ten wymagany w spółce akcyjnej (100.000 zł), czy nawet w 

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (5.000 zł). Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej nie będzie 

ujawniany w umowie spółki, więc jego podwyższenie lub obniżenie nie będzie wymagało jej zmiany. Zmienny 

charakter kapitału akcyjnego powoduje, iż bezprzedmiotowe, a w konsekwencji zakazane jest wskazywanie 

jego wysokości w umowie spółki, co sprawia iż przypomina on instytucję kapitału zakładowego. 

Kapitał akcyjny nie jest także ujawniany w rejestrze przedsiębiorców. Kapitał akcyjny w PSA nie może zostać 

podwyższony bądź obniżony tak jak dokonuje się tego w spółce z o.o. bądź spółce akcyjnej.  Jako odpowiednik  

takiego podwyższenia wprowadzona została emisja nowych akcji, które będą wydawane za wkłady pieniężne 

bądź niepieniężne mające zdolność bilansową, co w efekcie ma spowodować zwiększenie kapitału akcyjnego.  

 

W prostej spółce akcyjnej zasadniczo działa  

KAPITAŁ AKCYJNY W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ

ORGANY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
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Ciekawą możliwością wprowadzoną wyłącznie w przypadku P.S.A. jest dopuszczalność powołania rady 

dyrektorów, która łączyć ma w sobie cechy zarządu i rady nadzorczej. Jest to organ spółki systemu 

anglosaskiego – nowością jest zastosowanie go (a właściwie możliwość powołania) w spółce prawa polskiego. 

Rada dyrektorów może być jednoosobowa lub wieloosobowa. Jeśli ma ona więcej niż jednego członka, istnieje 

możliwość wyróżnienia dyrektorów wykonawczych i niewykonawczych. Dyrektorzy wykonawczy są delegowani 

do prowadzenia spraw spółki (czyli de facto wykonują zadania zarządu). Dyrektorzy niewykonawczy sprawują 

stały nadzór nad prowadzeniem spraw spółki (a więc sprawują rolę rady nadzorczej). Każdy dyrektor 

niewykonawczy może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od dyrektorów i pracowników spółki 

sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od dyrektorów i pracowników 

spółki przedstawienia radzie dyrektorów lub jej komitetowi na ich najbliższych posiedzeniach określonych 

dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień. 

Uchwały rady dyrektorów, poza innymi sprawami wymienionymi w ustawie lub umowie spółki, wymaga 

w szczególności: 

Zarząd

W P.S.A. może się składać z 
jednego lub wielu członków. Są oni 

powoływani, odwoływani i 
zawieszani w czynnościach w 

drodze uchwały akcjonariuszy. 
Zasady reprezentacji spółki, jeśli 
nie zostaną ustalone inaczej w 
treści umowy spółki, wymagają 
współdziałania dwóch członków 

zarządu lub członka zarządu z 
prokurentem

Walne zgromadzenie 
akcjonariuszy

Jest to organ składającym się z 
wszystkich akcjonariuszy. 

Zasadniczo akcjonariusze mogą 
podejmować uchwały na walnym 

zgromadzeniu lub zdalnie – za 
pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej lub 
pisemnie

Rada nadzorcza w P.S.A. 

może zostać powołana, 
ale nie jest organem 

obowiązkowym
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Ustawa nie przewiduje konkretnego podziału obowiązków i kompetencji pomiędzy powyżej wskazane organy. 

Dlatego też decydując się na posiadanie PSA zarówno rady dyrektorów jak i rady nadzorczej należy 

szczegółowo wskazać w umowie spółki przysługujący ww. organom zakres kompetencji. 

 

Ważnym zagadnieniem w PSA jest kwestia odpowiedzialności wobec wierzycieli, kontrahentów spółki, a także 

wobec samej spółki. 

Zgodnie z art. 300123 ksh, każdy kto biorąc udział w tworzeniu spółki działał wbrew przepisom prawa i z swojej 

winy wyrządził spółce szkodę jest obowiązany do jej naprawienia. Członek organu odpowiada wobec spółki za 

szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, w tym z niedołożenia 

należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności lub niedochowania lojalności 

wobec spółki, chyba że nie ponosi winy. 

Członek organu nie narusza obowiązku dołożenia należytej staranności, 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. 

Jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają oni za szkodę solidarnie. 

W przypadku gdy spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej jej przez członka organu 

lub akcjonariusza w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz może 

wytoczyć powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. 

podejmowanie decyzji o strategicznym znaczeniu dla spółki

ustalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki 
i ukształtowanie podstawowych funkcji związanych 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa

ustalanie rocznych i wieloletnich planów biznesowych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA
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PSA można rozwiązać na dwa sposoby:  

 

Uproszczone rozwiązanie spółki opiera się na przejęciu całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza. 

Ta procedura wyklucza prowadzenie likwidacji. Zgodę na przeprowadzenie uproszczonego rozwiązania spółki 

musi wyrazić walne zgromadzenie większością kwalifikowaną ¾ głosów. 

  

ROZWIĄZANIE PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

poprzez likwidację,
która jest w znacznej części 
oparta na rozwiązaniach 
stosowanych w pozostałych 
spółkach kapitałowych

poprzez uproszczone 
rozwiązanie spółki
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3. ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE REJESTROWE  

Jak wskazano powyżej - wprowadzenie do polskiego systemu prawnego P.S.A. pozostaje w ścisłej korelacji z 

systemem teleinformatycznym wdrażanym w ramach projektu eKRS. Spowodowane jest to tym, iż 

postępowania rejestrowe dotyczące podmiotów działających w formie prawnej P.S.A. będą prowadzone 

wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wdrażanego w ramach projektu eKRS. 

System teleinformatyczny wdrażanym w ramach projektu eKRS, w tym elektronicznym system rejestracji P.S.A. 

nie jest jeszcze gotowy – mimo że według zapewnień miał być uruchomiony począwszy od 1 marca 2020 r. 

Od tej daty akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

miały być prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a składnie wniosków możliwe tylko w 

formie elektronicznej (brak możliwości złożenia papierowo wniosku o wpis do KRS).  

Prace nad elektronizacją postępowania przed KRS dotyczącego podmiotów z rejestru przedsiębiorców 

przedłużały się i były kilkukrotnie przesuwane. Finalnie nowe regulacji w tym zakresie zaczną obowiązywać od 

1 lipca 2021 roku.  

Zmiany te wprowadzone będą na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.). 

Kluczowe założenia elektronizacji postępowania przed KRS: 

a. do korzystania z systemu eKRS potrzebny będzie kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis 

potwierdzony profilem zaufanych ePUAP dla osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu bądź 

skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika; 

b. system nie będzie korzystał z API (pozwalającego na komunikowanie się aplikacji między sobą) - czyli 

dane do wniosków będą musiały być wpisywane ręcznie (tylko że w wersji cyfrowej a nie papierowej); 

c. w dalszym ciągu oprócz trybu tradycyjnego wnioski będą składane również w trybie S24 czy do 

systemu RDF (dotyczącego obowiązków sprawozdawczych); 

d. czynności sądu, referendarza sądowego i przewodniczącego będą utrwalane wyłącznie w systemie 

teleinformatycznym (art. 6942a k.p.c. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.); 

e. wszelkie pisma w sprawie będą mogły być wnoszone wyłącznie za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, z wyłączeniem środków zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy jest Sąd 

Najwyższy; 

f. sąd rejestrowy przy pierwszym doręczeniu w sprawie będzie pouczał o konieczności wnoszenia pism 

wyłącznie drogą elektroniczną i o tym, że pisma niewniesione za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do 

sądu; 

g. sama elektronizacja postępowania przed KRS nie będzie wymuszała, aby dokumenty, które mają być 

załączone do wniosku, były sporządzone w postaci elektronicznej - mogą być składane w oryginałach 

albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach, przy czym jeżeli dokumenty stanowiące 

podstawę wpisu do KRS albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych zostały sporządzone w postaci 

papierowej, do wniosku dołącza się:  

▪ odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie 

pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo 

▪ elektroniczne kopie dokumentów - w takim jednak przypadku oryginał dokumentu albo jego 

odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo trzeba będzie przesłać do sądu rejestrowego w 

terminie 3 dni od daty złożenia pisma (art. 694[4] § 22 i § 23 K.p.c.); 
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h. zmodyfikowana będzie także procedura załączania dokumentów sporządzanych przez notariusza - 

obecnie mogą być one przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je 

kwalifikowanym e-podpisem (reguła ta przestanie obowiązywać - przekazywanie dokumentów 

notarialnych zostanie zautomatyzowane i będzie następować pomiędzy notarialnym repozytorium - 

tj. Centralnym Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych) a systemem KRS); 

i. akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców będą prowadzone wyłącznie 

w systemie teleinformatycznym - obecne akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie będą 

podlegały przetworzeniu na elektroniczną postać; 

j. podtrzymana zostanie zasada, że każdy ma prawo przeglądać akta rejestrowe - od wejścia w życie 

nowelizacji będą one udostępnione m.in. przez internet (każdy będzie miał prawo przeglądania także 

zbioru dokumentów wytworzonych w postaci papierowej); 

k. podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ będą mogły skorzystać z możliwości złożenia wniosku drogą 

elektroniczną, ale nie będą miały takiego obowiązku (wnioski w dalszym ciągu będą mogły mieć postać 

papierową). 
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4. WPROWADZENIE PRZEP ISÓW DOTYCZĄCYCH GRUP SPÓŁEK 

(PRAWO HOLDINGOWE) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu: 

UD113) zakłada m.in. wprowadzenie do polskiego prawa spółek handlowych nowego rozwiązania, tj. regulacji 

prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które dotyczy relacji 

prywatnoprawnych pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi z uwzględnieniem interesu 

wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) obu podmiotów. 

W  dniu 5 sierpnia 2020 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw, zaś jego zaktualizowana wersja po konsultacjach została upubliczniona w dniu 8 

grudnia 2020 r. Aktualnie zakończył się proces konsultacji społecznych. Projekt ustawy nie trafił jeszcze do 

sejmu.  

Zgodnie  z  uzasadnieniem ww. projektu:  

„Przyczyną wprowadzenia  nowego  działu  do  Kodeksu  spółek  handlowych z  materii  prawa holdingowego 

ma być przede wszystkim potrzeba uregulowania funkcjonowania licznie występujących w polskiej 

gospodarce holdingów faktycznych, w których wzajemne stosunki między spółkami w kwestii wywierania 

wpływów znajdują się obecnie poza unormowanym zakresem, oraz nikłe zastosowanie w praktyce 

obowiązującego art. 7 KSH, dotyczącego szczątkowej regulacji holdingów umownych, które są rzadszym 

zjawiskiem niż holdingi faktyczne.” 

Rzeczywiście w obecnie obowiązujących przepisach ksh znajduje się jedynie fragmentaryczna regulacja prawa 

holdingowego. Regulacja ta odnosi się do tzw. holdingów umownych, powstających wskutek zawarcia między 

spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku 

przez taką spółkę. 

Według założeń projektodawcy przygotowane rozwiązania prawne stanowią odpowiedź na zgłaszaną przez 

rynek potrzebę zapewnienia rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności procesów związanych z 

zarządzaniem przedsiębiorstwami. Chodzi o wprowadzenie reżimu prawnego normującego relacje pomiędzy 

spółkami dominującymi a ich spółkami zależnymi, z uwzględnieniem interesu wierzycieli oraz 

mniejszościowych wspólników wspomnianych spółek, jak również kwestii potencjalnej odpowiedzialności 

członków organów spółek zależnych. 

Co ciekawe proces zmian w KSH został podporządkowany administracji Ministerstwa Aktywów Państwowych 

(„MAP”), co do tej pory nie miało miejsca (zmiany ustawowe kodeksu przygotowane były przez odrębne 

resorty). Cały projekt reformy KSH został przygotowany przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego 

Ministrem ponoszącym pełną odpowiedzialność za Projekt jest więc wicepremier J. Sasin (bez udziału znanych 

autorów prawa spółek, co miało miejsce dotychczas). Za projektem przemawia dominacja resortowego 

interesu Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zrezygnowano także z prezentacji wstępnych założeń Projektu 

przedstawicielom doktryny i praktykom we wstępnym okresie konsultacji (09.12.2020 - Prof. dr hab. dr h.c. 

Stanisław Sołtysiński - Resortowy projekt zmian KSH: Ministerstwo Aktywów Państwowych zamiast Komisji 

Kodyfikacyjnej; dostęp: Legalis). 

Tymczasem odnotować należy, że projekt rządowy dotyczy nie tylko spółek Skarbu Państwa, lecz także 

podmiotów prywatnych. Nie obejmuje tylko prawa koncernowego, lecz również stosunki między radą 

nadzorczą i zarządem spółek kapitałowych oraz szereg innych zagadnień dotyczących funkcjonowania organów 

spółek (np. zmienia zasady odpowiedzialności członków organów). 
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Projekt zakłada wyróżnienie nowej kategorii prawnej w art. 4 § 1 pkt 51 KSH, zgodnie z którym: „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”. 

Nowelizacja przyjmuje koncepcję odrębnego uregulowania prawa grup spółek (prawa holdingowego) w 

formie nowego działu w ramach Tytułu Pierwszego KSH, pt. „Przepisy ogólne”, tj. „Działu IV. Grupy spółek” 

(art. 211 – art. 2115 KSH).  

Przepisy dotyczące tzw. prawa holdingowego – poza przepisami o charakterze ogólnym tj. art. 4 § 1 pkt 51, art. 

211 proj. KSH – można podzielić na dwie kategorie, tj.: 

 

Przepisy ułatwiające sprawne „zarządzanie” grupą spółek przez spółkę dominującą pozostają w związku z 

realizacją wspólnej strategii gospodarczej grupy (art. 212 – art. 213 oraz art. 216 – art. 217 nowelizacji KSH) oraz 

Z kolei druga grupa przepisów zapewnia ochronę określonych grup interesu występujących w przypadku grupy 

spółek, a więc przede wszystkim spółki zależnej należącej do grupy spółek (art. 214 i art. 2112 nowelizacji KSH), 

następnie spółki dominującej, a pośrednio całej grupy spółek (art. 2111 nowelizacji KSH), dalej wierzycieli spółki 

należącej do grupy, a zwłaszcza spółki zależnej (art. 218 i art. 2114 nowelizacji KSH), a także wspólników bądź 

akcjonariuszy mniejszościowych takiej spółki zależnej (art. 218 – art. 2110 i art. 2113 nowelizacji KSH), a także 

członków organów menedżerskich spółki zależnej i spółki dominującej (art. 211 § 3 i art. 215 nowelizacji KSH). 

 

Według założeń wskazanych w projekcie ustawy korzystanie z reżimu prawa holdingowego będzie miało 

charakter fakultatywny. Spółki tworzące holdingi faktyczne, które będą chciały, aby wskazane przepisy znalazły 

przepisy ułatwiające sprawne „zarządzanie”
grupą spółek przez spółkę dominującą

przepisy zapewniające ochronę określonych grup interesu 
występujących w przypadku grupy spółek

FAKULTATYWNY CHARAKTER REGULACJI 
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do nich zastosowanie, będą zobligowane do zawarcia stosownego zapisu w umowie spółki, a także do 

ujawnienia wzmianki w tym przedmiocie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zakres zastosowania: spółki osobowe, spółki kapitałowe a także, wyłącznie w zakresie spółek dominujących: 

spółki z siedzibą poza terytorium RP, spółki publiczne, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. 

Regulacji nie podlegają: spółki publiczne jako spółki zależne, fundusze inwestycyjne, jednostki samorządu 

terytorialnego, Skarb Państwa. 

Istotną zmianą w ostatniej wersji projektu jest wyłączenie stosowania przepisów ustawy o grupie spółek do 

spółki publicznej, która jest spółką zależną od spółki dominującej pozostającej, w grupie spółek. Niniejsza 

zmiana postulowana była przez wielu uczestników rynku kapitałowego. Przepisy o grupie spółek nie znajdą 

również zastosowania do spółek zależnych w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku, oraz spółek w 

upadłości. 

 

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

rozumieniu KSH, 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 uczestnictwa w grupie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”). Większość 

przepisów odnoszących się do grupy spółek znajduje zastosowanie wyłącznie po wpisie wzmianki o 

uczestnictwie w grupie spółek w KRS. 

Uchwała organu właścicielskiego 

Utworzenie grupy spółek w praktyce nie oznacza obowiązku powstania sformalizowanej struktury 

organizacyjnej posiadającej m.in.: własną nazwę, quasi-organy czy regulamin. 

 

Projekt nie uszczegóławia jednak elementów wymaganych dla wspólnej strategii gospodarczej - jej treść 

pozostawiona zostanie do decyzji zarządu spółki dominującej, jako organu sprawującego faktycznie 

kierownictwo nad spółkami zależnymi i decydującego o stosowaniu strategii gospodarczej grupy. Nie precyzują 

też formy tej strategii m.in. czy powinna ona przybierać formę dokument. Na ten moment nie jest jasne czy 

WYMOGI FORMALNE UZNANIA ZA GRUPĘ SPÓŁEK

Nowelizacja zakłada, że decyzja o uczestnictwie w grupie spółek następować będzie na podstawie 
uchwały zgromadzenie wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej, które podejmują 

uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej, zapadającą 
większością 3/4 głosów.
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wystarczające będzie podjęcie jedynie uchwały zarządu spółki dominującej o przyjęciu wspólnej strategii 

gospodarczej grupy spółek, czy też podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) spółki 

dominującej. W każdym razie strategia powinna uwzględniać interes całej grupy spółek - jest to ważne, 

ponieważ interes ten będzie stanowił ogólne kryterium stosowania wiążącego polecenia spółki dominującej. 

Do wyjścia z grupy wystarczy złożenie oświadczenia spółce zależnej przez spółkę dominującą. 

Spółki powiązane muszą także wprowadzić do umowy albo statutu informację o uczestnictwie w grupie spółek 

ze wskazaniem spółki dominującej. 

Obowiązek ujawnienia w KRS uczestnictwa w grupie 

W projekcie ustawy przewidziano obowiązek ujawnienia w KRS uczestnictwa w grupie spółek zarówno przez 

spółkę dominującą i spółkę zależną. Wzmianka w rejestrze KRS wskazywać ma uczestnictwo spółki  w 

oznaczonej grupie spółek ze wskazaniem charakteru tego uczestnictwa (tj. wskazaniem czy spółka jest spółką 

dominującą czy też spółką zależną). 

Co istotne, zdecydowana większość przepisów wprowadzanego prawa holdingowego będzie miała 

zastosowanie w stosunku do danej spółki dopiero po ujawnieniu wpisu w rejestrze KRS. 

 

Jest to kluczowe uregulowanie w ramach przepisów ułatwiających  sprawne  zarządzanie  grupą  spółek  przez  

spółkę  dominującą. 

Spółce dominującej będzie przysługiwało uprawnienie do wydawania spółce zależnej w ramach grupy spółek 

wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki, przy  czym wydanie wiążącego polecenia musi być 

uzasadnione interesem grupy spółek 

Interes grupy spółek to - występujący obok interesu spółki - interes wspólny wszystkich spółek z grupy, a w 

jego realizacji spółki należące do grupy powinny kierować się wspólną strategią gospodarczą.  

Jak wspomniano powyżej - w projekcie nie przewidziano obowiązków by wspólną strategię wykazywać w 

dokumentach korporacyjnych – ale interes grupy powinien zostać każdorazowo uzasadniany przez spółkę 

dominującą wydającą wiążące polecenie. 

W zakresie wiążących poleceń odnotować należy: 

1. możliwość wydania wiążącego  polecenia,  wykonania  polecenia  oraz  żądania  wykonania  polecenia  

uzależnione jest od  ujawnienia  w rejestrze uczestnictwa w grupie spółek; 

2. wiążące polecenia wydawane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności (w ich treści należy 

wskazać interes grupy oraz spodziewane korzyści lub szkody, jakie spółka zależna odniesie w wyniku jego 

wykonania oraz sposób i czas naprawienia szkody); 

3. wykonanie polecenia następuje po podjęciu uchwały zarządu spółki zależnej, którą należy uzasadnić 

wskazując co najmniej elementy treści wiążącego polecenia; jeśli uchwała organu spółki zależnej nie 

MOŻLIWOŚĆ WYDAWANIA SPÓŁCE ZALEŻNEJ 
WIĄŻĄCYCH POLECEŃ 
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będzie zawierała elementów, o których mowa w ustawie to w świetle aktualnej wersji projektu nie 

będzie ona uznana za uchwałę wymaganą do wykonania polecenia spółki dominującej, w związku z czym 

nie wystąpią żadne dalsze skutki prawne związane z wykonaniem polecenia; 

4. odpowiedzialność członków organów, jeśli działają oni w interesie grupy: 

a. pozostaje bez zmian jeśli działają bez wiążącego polecenia a przy tym doprowadzą do wyrządzenia 

spółce szkody; 

b. jest wyłączona, gdy do wyrządzenia spółce szkody dojdzie w wyniku wykonania wiążącego 

polecenia na zasadach przewidzianych w ksh; 

5. co jednak istotne - wykonanie wiążącego polecenia mimo istnienia obligatoryjnych przesłanek do 

odmowy jego wykonania nie wyłączy odpowiedzialności; 

6. początkowo w projekcie wykluczono całkowicie  możliwość  odmowy  wykonania polecenia przez 

jednoosobową spółkę zależną – w aktualizacji projektu przyjęto natomiast, iż jednoosobowa spółka 

zależna spółki dominującej może odmówić wykonania polecenia wyłącznie, gdy wykonanie wiążącego 

polecenia doprowadzi do niewypłacalności spółki zależnej lub do zagrożenia niewypłacalnością; 

7. z kolei w przypadku spółek zależnych nie jednoosobowych odmowa wykonania polecenia spółki  

dominującej  może  nastąpić  jedynie  w  razie  wystąpienia określonych okoliczności art. 21[4] § 2 KSH, 

zaś dodatkowo umowa albo statut spółki zależnej będą mogły zaostrzać wymogi odmowy  wykonania 

polecenia  spółki  dominującej; 

8. sama  odmowa  wykonania  wiążącego polecenia  wymagać ma uchwały zarządu spółki zależnej, 

zawierającej uzasadnienie; 

9. zasadniczo zatem celem jest aby wiążące polecenia były wykonywane, a tylko w wyjątkowych 

przypadkach istniała możliwość odmowy ich realizacji; 

10. polecenia zwiększają wpływ spółki dominującej na spółki zależne – wiążący prawnie charakter polecenia. 

 

 

Projekt przewiduje także rozwiązania prawne, które miałyby umożliwiać kontrolę realizacji przez spółkę zależną 

interesu grupy. Kontrola ta miałaby być dokonywana przez Radę Nadzorczą spółki dominującej. Spółka uzyska 

także uprawnienia w zakresie przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów spółki zależnej. Zarząd spółki 

zależnej będzie miał natomiast obowiązek sporządzać sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką 

dominującą za okres ostatniego roku obrotowego, w którym będą również wskazywane wiążące polecenia 

spółki dominującej. 

UWAGA: bardzo wąska możliwość odmowy wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej, co 
dodatkowo wzmacnia dość szeroko zakrojone prawo spółki dominującej do informacji 

oraz wglądu w dokumenty spółki zależnej

UPRAWNIENIA KONTROLNE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ
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Przepisy dotyczące tzw. prawa holdingowego modyfikują również zasady odpowiedzialności członków 

organów spółek zależnych oraz nakładają na te organy dodatkowe obowiązki.  

1. wykonując obowiązki w ramach wiążących poleceń spółki dominującej, w przypadku wykonania tych 

poleceń, członkowie organów spółki zależnej nie będą ponosili odpowiedzialności cywilnej wobec 

spółki na podstawie przepisów KSH ani odpowiedzialności karnej na podstawie art. 296 Kodeksu 

karnego (przestępstwa menadżerskie nadużycia zaufania z art. 296 KK – w okolicznościach gdy 

znamiona przestępstwa zostały wypełnione tylko i wyłącznie przez wykonanie wiążącego polecenia); 

2. wyłączenie odpowiedzialności będzie miało miejsce tylko w przypadku ujawnienia w rejestrze KRS 

uczestnictwa w grupie spółek oraz wykonania wiążącego polecenia na zasadach nowego ksh; 

3. w aktualnej wersji projektu odstąpiono od pomysłu zwolnienia z odpowiedzialności członków zarządu 

zależnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należącej do grupy spółek, jeśli 

wyłączną przyczyną niewypłacalności będzie wykonanie wiążącego polecenia oraz wskażą oni mienie 

spółki dominującej pozwalające na zaspokojenie dochodzonej wierzytelności; 

4. w zakresie dodatkowych obowiązków zarządu spółki zależnej – wprowadzono obowiązek sporządzenia 

sprawozdania o powiązaniach spółki ze spółką dominującą w okresie ostatniego roku obrotowego, 

który wskazywać ma również na wiążące polecenia spółki dominującej (sprawozdanie to stanowić ma 

część sprawozdania zarządu z działalności spółki). 

 

 

Nowelizacja reguluje także zasady odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej. Zasady te w 

sytuacji gdy spółka dominująca wyrządza szkodę spółce zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia 

zostały uregulowane jak poniżej: 

1. wobec jednoosobowej spółki zależnej spółka dominująca ponosi winę za wyrządzoną jej szkodę 

(odpowiedzialność na zasadzie winy), tylko gdy wykonanie wiążącego polecenia doprowadziło do 

niewypłacalności takiej spółki zależnej; 

2. wobec pozostałych spółek zależnych spółka dominująca ponosi winę za wyrządzoną im szkodę 

(odpowiedzialność na zasadzie winy), tylko gdy wiążące polecenie zostało wydane z naruszeniem 

interesu grupy spółek; 

3. zrezygnowano z uzależnienia odpowiedzialności spółki dominującej od reprezentowania przez nią 

bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 75% kapitału zakładowego spółki zależnej; 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 
SPÓŁKI ZALEŻNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ 
WOBEC SPÓŁKI ZALEŻNEJ
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4. wycofano się także z zasady business judgment rule, w świetle której spółka dominująca nie ponosiła 

odpowiedzialności, jeżeli 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; 

5. uzupełniono jednak nowelizację o regulację zgodnie z którą ww. odpowiedzialność nie narusza prawa 

spółki zależnej, jej wspólników albo akcjonariuszy oraz osób trzecich do dochodzenia naprawienia 

szkody na zasadach ogólnych; 

6. jest to odpowiedzialność wobec: spółki zależnej, wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki 

zależnej oraz wierzycieli spółki zależnej i stanowi odpowiedzialność subsydiarną – będzie miała miejsce 

gdy egzekucja przeciwko spółce zależnej należącej do grupy spółek okaże się bezskuteczna; 

7. mamy zatem do czynienia z dość silną ochroną wierzycieli spółki zależnej: 

▪ nowelizacja zakazuje spółce zależnej wykonywania poleceń zagrażających niewypłacalnością; 

▪ wierzyciele spółki zależnej mają roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio wobec spółki 

dominującej w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki zależnej (spółka 

dominująca będzie mogła uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że bezskuteczność 

egzekucji nie jest wynikiem wydania wiążącego polecenia). 

 

 

Ogólne założenia ochrony wspólnika/akcjonariusza mniejszościowego w spółce zależnej przewidują:  

1. ich uprawienia do powołania firmy audytorskiej dla zbadania rachunkowości i działalności grupy; 

2. możliwość wyjścia ze spółki poprzez realizację żądania wykupu ich akcji lub udziałów przez spółkę 

dominującą (uwaga: dotyczy to spółek, których spółka dominująca posiada co najmniej 90-proc. udział 

w kapitale zakładowym); w aktualnej wersji nowelizacji nie uregulowano jednak zasad ustalenia ceny 

wykupu – przede wszystkim nie wyłączono wprost możliwości ustalania ceny w oparciu o sytuację, 

w której spółka straciła na wartości w wyniku wykonywania wiążących poleceń spółki dominującej; 

3. wspólnikom i akcjonariuszom przysługuje roszczenie odszkodowawcze kierowane bezpośrednio 

do spółki dominującej w przypadku, gdy doszło do obniżenia wartości udziału albo akcji spółki zależnej, 

jeżeli obniżenie to było następstwem wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia.  

4. wspólnikom albo akcjonariuszom mniejszościowym spółki zależnej, reprezentującym co najmniej 1/10 

kapitału zakładowego albo głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu jednym z 

nich jest prawo żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy audytora do badania sprawozdań 

finansowych w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek; 

5. przejawem ochrony jest także wzmiankowana już powyżej odpowiedzialność spółki dominującej w 

grupie spółek za szkodę wyrządzoną spółce zależnej - naprawienia szkody może żądać również 

wspólnik albo akcjonariusz spółki zależnej; 

6. gdy wykonanie polecenia przez spółkę zależną doprowadzi do obniżenia wartości udziału albo akcji 

spółki zależnej, której umowę albo statut spółka dominująca jest w stanie zmienić samodzielnie 

(bezpośrednio lub pośrednio), wspólnik albo akcjonariusz spółki zależnej mają posiadać samodzielne 

OCHRONA WSPÓLNIKÓW I AKCJONARIUSZY 
MNIEJSZOŚCIOWYCH SPÓŁKI ZALEŻNEJ
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roszczenie odszkodowawcze wobec spółki dominującej za obniżenie wartości udziału albo akcji spółki 

zależnej (czyli za szkodę pośrednią), które przysługują temu wspólnikowi albo akcjonariuszowi. 

Nowelizacja wprowadza także rozwiązania mogące prowadzić do znacznych zmian struktury własnościowej 

spółek zależnych z grupy spółek.  

 

  

ZMIANY STRUKTURY WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁEK 
ZALEŻNYCH Z GRUPY SPÓŁEK

•Wspólnik albo akcjonariusz spółki zależnej może
żądać odkupienia jego udziałów albo akcji przez
spółkę dominującą (tzw. sell out) w przypadku, gdy
spółka dominująca reprezentuje co najmniej 90%
kapitału zakładowego spółki zależnej. Wspólnik
mniejszościowy może wykonać to uprawnienie w
ciągu trzech miesięcy od dnia ujawnienia
uczestnictwa spółki zależnej w grupie spółek w KRS.

SELL OUT -
uprawnienia 
przyznawane 
wspólnikom 

mniejszościowym 
(lub akcjonariuszom) 

spółek zależnych

•Wspólnicy mniejszościowi spółki zależnej mogą także
zostać usunięci ze spółki (tzw. squeeze out) - spółka
dominująca może żądać wykupienia udziałów albo
akcji należących do wspólnika albo akcjonariusza
spółki zależnej, w przypadku, gdy spółka dominująca
reprezentuje co najmniej 90% kapitału zakładowego
spółki zależnej (w określonych okolicznościach także
mniej niż 90% kapitału zakładowego - umowa bądź
statut spółki zależnej mogą obniżyć wymagany udział
w kapitale zakładowym spółki zależnej do 75%).

SQUEEZE OUT -
uprawnienia 
przyznawane 

spółkom 
dominującym
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5. ZMIANY W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA RAD NADZORCZYCH  

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie znaczenia rady   

nadzorczej w  spółce  oraz  minimalizację  rozdźwięku  w  zakresie posiadanych danych o spółce pomiędzy radą 

nadzorczą a zarządem. Projekt  rozszerza  uprawnienia rady nadzorczej. Projektowane przepisy mają przyznać 

radzie nadzorczej uprawnienie do żądania od zarządu, prokurentów,  pracowników  i  innych  osób  

zatrudnionych  w  spółce,  sporządzenia  lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub 

wyjaśnień potrzebnych do nadzoru. 

Jak zakładają autorzy Projektu, wprowadzane zmiany stworzą warunki „przyczyniające się do wzmocnienia 

nadzoru realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze, które to organy mając realny dostęp do wszelkich 

rzetelnych i kompletnych informacji odnoszących się do spółki będą mogły w profesjonalny sposób pozostawać 

adekwatnym partnerem do dyskusji z zarządem”. 

 

W ramach art. 380[1], który ma zostać dodany do KSH, proponuje się wprowadzenie do modyfikowanej ustawy 

przepisów kształtujących obowiązek zarządu do regularnego lub niezwłocznego przekazywania radzie 

nadzorczej określonych wiadomości.  

Zgodnie z art. 380[1]§ 1. Zarząd będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie 

nadzorczej w szczególności informacji o:  

 

OBOWIĄZEK ZARZĄDU DO UDZIELANIA Z WŁASNEJ 
INICJATYWY OKREŚLONYCH INFORMACJI RADZIE 
NADZORCZEJ

uchwałach zarządu i ich przedmiocie, podjętych od czasu poprzednio przedłożonej radzie 
nadzorczej informacji w tej sprawie

sytuacji spółki, w tym w zakresie jej stanu majątkowego, a także istotnych okolicznościach z 
zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, 
inwestycyjnym i kadrowym

postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym 
zarząd powinien wskazać na odstępstwa rzeczywistego stanu od wcześniej wyznaczonych 
kierunków, podając zarazem uzasadnienie wystąpienia tych odstępstw

transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą 
wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność

znaczących zmianach dotyczących udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te 
istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki
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Projektowana regulacja zakłada wyposażenie organu nadzorczego każdej spółki kapitałowej w uprawnienie do 

samodzielnego (tj. z pominięciem zarządu) wyboru konkretnego podmiotu zewnętrznego, posiadającego 

wiedzę fachową i kwalifikację, celem zbadania określonych zagadnień dotyczących spółki, w tym jej majątku 

(projektowany art. 2192, art. 30071A oraz art. 3821 KSH). 

 

Rada nadzorcza będzie mogła zatem podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonego 

zagadnienia dotyczącego działalności spółki lub jej stanu majątkowego, przez wybranego doradcę rady 

nadzorczej – oczywiście o ile umowa spółki przewidywać będzie takie rozwiązanie.   

W projekcie przewidziano, że doradcą rady nadzorczej może być wyłącznie podmiot: 

 

Doradca rady nadzorczej będzie uprawniony do uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia 

badania od kontrahentów spółki, w tym od banków i jej doradców prawnych – z upoważnienia zarządu. 

Nowelizacja KSH zakłada również, że umowa spółki lub uchwała wspólników może wyłączyć albo ograniczyć 

prawo rady nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, w szczególności poprzez określenie 

maksymalnego łącznego wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, które spółka może ponieść w 

trakcie roku obrotowego. 

 

 

 

 

DORADCA RADY NADZORCZEJ

posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy 
określonej przez radę nadzorczą

który zapewnia sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania

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 powyżej
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W nowelizacji KSH proponuje się także rozszerzenie kompetencji organu nadzoru (odpowiednio: art. 2201 (sp. 

z o.o.) art. 30069 (p.s.a.) oraz art. 3841 (s.a.) proj. KSH) o konieczność uzyskania jego zgody na zawarcie przez 

spółkę transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką z nią powiązaną, jeżeli wartość 

przedmiotowej czynności przekracza próg wskazany w KSH, albo odpowiednio – umowie spółki bądź statucie. 

Jest to kolejny krok mający na celu wzmocnienie kontroli rady nadzorczej nad majątkiem spółki. Proponowane 

rozwiązanie prawne powoduje dość istotne rozszerzenie kompetencji organów nadzoru w zakresie  

konieczności uzyskania jego zgody organu nadzoru na zawarcie przez spółkę ww. transakcji ze spółką 

dominującą, spółką zależną lub spółką z nią powiązaną. Umieszczenie obowiązku uprzedniego uzyskania 

komentowanej zgody na poziomie KSH skutkuje tym, iż ewentualne przeprowadzenie omawianych czynności 

z pominięciem decyzji rady nadzorczej, pozostanie obarczone wadą nieważności (por. art. 17 KSH).  

Aby zapewnić zgodność przedmiotowych instrumentów nadzoru z przepisami szczególnymi, przywołanego 

wymogu nie stosuje się do spółek publicznych w rozumieniu KSH oraz podmiotów należących do szczególnie 

kwalifikowanego prawnie zgrupowania spółek. 

 

Rada Nadzorcza (albo dyrektorzy nie wykonawczy) otrzymają także uprawnienie w zakresie szerokiego prawa 

żądania informacji i dokumentów. Projektodawcy wskazali szerokie grono osób, od których Rada Nadzorcza 

może żądać wyjaśnień i sporządzenia informacji. 

Treść projektowanego art. 219 §4 ksh oraz art. 219 § 41 i § 42 ksh” 

„§ 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.” 

ZGODA RADY NADZORCZEJ NA ZAWARCIE 
TRANSAKCJI O ZNACZĄCEJ WARTOŚCI ZE SPÓŁKĄ 
DOMINUJĄCĄ, SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ ORAZ SPÓŁKĄ 
POWIĄZANĄ

PRAWO RADY NADZORCZEJ DO ŻĄDANIA 
SPORZĄDZENIA LUB PRZEKAZANIA INFORMACJI, 
DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ
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„§ 41 Informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia określone w § 4 powinny zostać przekazane radzie 

nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania 

do organu lub osoby obowiązanej. Rada nadzorcza może ustalić dłuższy termin odpowiedzi na jej żądanie.” 

„§ 42 Zarząd nie może ograniczać dostępu członków rady nadzorczej do żądanych przez nich informacji, 

dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.” 

Za uzasadnieniem projektu nowelizacji należy wskazać, iż pośród obserwowanych kontrowersji pojawiających 

się na tle wykładni dotychczasowych art. 219 § 4 oraz art. 382 § 4 KSH należy odnotować, iż niejasnym może 

pozostawać: 

 

Proponowane brzmienie art. 219 § 4 – § 42, art. 30071 § 1 – § 21, art. 30076 § 5 lub art. 382 § 4 – § 42 KSH ma 

na celu ukształtowanie przepisów eliminujących kontrowersje związane ze stosowaniem dotychczasowych 

norm. W szczególności, w ramach przedkładanej propozycji ustalono termin właściwy na wykonanie żądania 

przekazania określonych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień (2 tygodnie), przy czym – mając 

na uwadze ewentualną obszerność zagadnień koniecznych do opracowania – rada nadzorcza może ustalić 

dłuższy termin odpowiedzi na jej żądanie. 

W związku z potrzebą uczynienia ww. uprawnienia rady nadzorczej bardziej efektywnym projekt ustawy 

proponuje przyjąć nowy art. 5871 KSH, za pośrednictwem którego ustala się normę sankcjonującą i 

zabezpieczającą właściwe realizowanie ww. żądania rady nadzorczej przez jej adresatów. 

„Art. 587[1]. § 1. Kto, wbrew obowiązkom wynikającym z art. 219 § 4 –§ 4[1] […] nie przekazuje w terminie lub 

przekazuje informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja 

dane wpływające na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień-podlega grzywnie nie 

niższej niż 50 000 złotych albo karze ograniczenia wolności. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie-podlega grzywnie w wysokości 20000 złotych.” 

Aby wzmocnić znaczenie omawianej instytucji oraz uwypuklić konsekwencje jej nieodpowiedniego stosowania, 

zmodyfikowano również art. 18 § 2 KSH poprzez ustanowienie zakazu pełnienia funkcji członka zarządu, rady 

dokładny krąg 
podmiotów 

obowiązanych do 
przedstawienia informacji 

żądanych przez radę 
nadzorczą, a w 
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nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta przez osobę, która została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo określone we wspomnianym art. 5871 proj. KSH. 

 

W art. 2091, 2141, 3771 i 1871 KSH, zgodnie z projektowaną regulacją, nakłada się na członków organów 

zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych obowiązek zachowania lojalności względem spółki. 

Występowanie obowiązku lojalności członków organów zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych, 

obecnie nie jest już kwestionowane w doktrynie ani orzecznictwie. Istnienie tego obowiązku jest też 

przyjmowane w doktrynach innych państw europejskich np. w drodze klauzuli generalnej (przykładowo w 

prawie hiszpańskim, art. 227 Real Decreto Legislativo). 

Zgodnie z wprowadzaną nowelizacją członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powinien przy 

wykonywaniu  swoich  obowiązków  dołożyć  staranności wynikającej  z  zawodowego charakteru swojej 

działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej nie może 

także ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu. 

 

 

Wprowadzenie ww. zasady biznesowej oceny sytuacji (Business Judgement Rule) dla polskich przedsiębiorców 

oznaczać ma przede wszystkim możliwość wyłączenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek 

decyzji jej organów, które po fakcie okazały się błędne, o ile podejmowane były w granicach uzasadnionego 

ryzyka biznesowego, w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.  

Zespół ds. reformy prawa handlowego kierowany przez dr hab. Piotra Piniora w ramach Komisji ds. Reformy 

Nadzoru Właścicielskiego za zasadne uznał normatywne dostrzeżenie tego, iż ryzyko jest jednym z 

nieodzownych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki podejmowaniu uzasadnionego 

ryzyka gospodarczego spółki mogą osiągać zyski, wprowadzać innowacje czy podejmować działalność w 

nowych obszarach.  

OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI WZGLĘDEM SPÓŁKI

BUSINESS JUDGMENT RULE 

Business judgment rule jest instytucją pochodzącą z prawa amerykańskiego, mającą chronić 
uczciwych i starannych funkcjonariuszy spółek przed nadmierną odpowiedzialnością 

odszkodowawczą za podjęte decyzje gospodarcze.
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Autorzy projektu nowelizacji - dążąc do wprowadzenia Business Judgement Rule do polskiej rzeczywistości - że 

działania członków organów powinny być oceniane nie retrospektywnie, przez pryzmat rezultatów, ale z 

perspektywy prawidłowości trybu podejmowania decyzji, w odniesieniu do momentu podejmowania tejże 

decyzji i okoliczności jej towarzyszących. Wprowadzenie proponowanych zmian ma stanowić również krok w 

stronę harmonizacji rozwiązań obowiązujących w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej, z 

tymi, które zostały wprowadzone w prostej spółce akcyjnej, a brak jest w tym zakresie argumentów za 

zróżnicowaniem regulacji. 

Jak uzasadniają autorzy - wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji pozwoli definitywnie przesądzić o 

wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów, które okażą się błędne, 

o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do 

okoliczności informacje.  

Proponowana zmiana stanowi normatywne dostrzeżenie tego, że ryzyko jest jednym z nieodzownych 

elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki podejmowaniu uzasadnionego ryzyka spółki mogą 

osiągać zyski, wprowadzać innowacje czy podejmować działalność w nowych obszarach. Jest to korzystne 

zarówno dla wspólników i akcjonariuszy, jak i dla społeczeństwa oraz państwa. 

Podobne rozwiązania można znaleźć w kodeksach lub ustawach wielu państw, w tym Austrii, Chorwacji, Czech, 

Hiszpanii, Niemiec, Portugalii czy Słowacji. 

 

„Były członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania 

zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka 

zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu  wspólników  zatwierdzającym  te  sprawozdania,  chyba  że  uchwała 

wspólników stanowi inaczej.” 

Proponowana zmiana daje możliwość udziału osób pełniących funkcję w trakcie roku obrotowego, za który 

sporządza się sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności, a których mandat w tym czasie wygasnął, 

w przygotowywaniu wspomnianych sprawozdań, poprzez składanie wyjaśnień. Jednocześnie przepis ten 

umożliwia zobowiązanie tych osób do złożenia wyjaśnień. Poprzednie brzmienie przepisu odnosiło się 

wyłącznie do przypadku odwołania przed upływem kadencji, choć do wygaśnięcia mandatu może też dojść 

wskutek np. rezygnacji.  

Ponadto poprzednie brzmienie przepisu nie współgrało z regulacjami art. 231 § 3 oraz 395 § 3 KSH, które 

umożliwiają wszystkim osobom, które sprawowały funkcje w trakcie poprzedniego roku obrotowego, a którym 

mandat wygasnął, udział w zgromadzeniu, przeglądanie sprawozdań i przedkładanie do nich opinii. 

 

ROZSZERZENIE PRZYPADKÓW WYGAŚNIĘCIA 
MANDATU (ROZSZERZENIE ZAKRESU ART. 203 § 3 
ORAZ 370 § 3 KSH)
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Przepisy w tym zakresie mają charakter porządkujący – rozciągają obowiązek protokołowania na uchwały 

podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz określają większość 

głosów do podejmowania uchwał przez radę nadzorczą spółki z o.o. 

Wobec brzmienia przepisu art. 222 § 2 KSH, zgodnie z którym, z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej 

sporządza się protokół, konieczne jest wg autorów projektu dodanie do art. 222 § 4 zd. 2, rozciągającego 

obowiązek protokołowania nie tylko tych uchwał, które zapadają na posiedzeniu organu, ale również 

podejmowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

Z kolei dodanie art. 222 § 4[2] proj. KSH jest konieczne, gdyż jest to jedyny przypadek, kiedy w kodeksie spółek 

handlowych nie określono większości głosów dla podejmowania uchwał organu spółki kapitałowej, co stanowi 

de facto przeoczenie ustawodawcy. Umożliwić to ma uniknięcie problemów praktycznych, w przypadku braku 

wprowadzenia odpowiedniego postanowienia w umowie  

spółki z o.o. 

Proponowane brzmienie art. 222 ksh: 

„§ 2. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół. Do protokołów rady nadzorczej stosuje 

się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu.”; 

w § 4 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: „Do podejmowania uchwał za pośrednictwem środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, § 2 stosuje się odpowiednio.” 

§ 4[1] otrzymuje brzmienie:„§ 4[1]. Głosowania rady nadzorczej są jawne, chyba że umowa spółki lub regulamin 

rady nadzorczej stanowi inaczej.”; 

po § 4[1] dodaje się § 4 [2] w brzmieniu:„§ 4 [2]. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością 

głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.”; 

po § 5 dodaje się § 5[1]w brzmieniu:„§ 5[1]. Artykuł 209 stosuje się odpowiednio.” 

*** 

Część powyższych obowiązków lub uprawnień organu nadzorczego będzie mogła być ograniczona w umowach 

spółek lub ich statutach. Nie zmienia to jednak faktu, że powyższe zmiany te znacząco zwiększą rolę organów 

nadzorczych spółek. Wskazuje się nawet, że skutkiem zmian będzie m.in. pojawienie się na rynku 

zapotrzebowania na “zawodowych” członków rad nadzorczych - profesjonalistów o kompetencjach 

zapewniających wypełnianie obowiązków organów nadzorczych zgodnie z prawem i dokumentami 

korporacyjnymi spółek.  

Obok zmian w zakresie roli organów nadzorczych, projekt przewiduje również szerszą regulację w zakresie 

organizacji prac organów nadzorczych, m.in. poprzez doprecyzowanie roli przewodniczącego rady nadzorczej, 

możliwość powoływania komitetów badających określone zagadnienia oraz wprowadzenie zasady jawnego 

głosowania (z możliwością odmiennej regulacji w dokumentach korporacyjnych spółki). 

USYSTEMATYZOWANIE REGULACJI DOT. 
PODEJMOWANIA UCHWAŁ I ODBYWANIA 
POSIEDZEŃ W ORGANACH ZARZĄDCZYCH I 
NADZORCZYCH
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6. NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ORGANÓW 

SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH   

Poza wprowadzeniem regulacji dotyczących prawa holdingowego czy też wzmocnienia kompetencji rad 

nadzorczych – projekt nowelizacji modyfikuje także zasady odpowiedzialności karnej organów spółek 

kapitałowych, w szczególności członków rady nadzorczej. 

 

Nowelizacja rozszerza kompetencje rad nadzorczych do żądania 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.  

Powyższe żądanie zostało dodatkowo obwarowane wymogiem przekazania radzie nadzorczej 

ww.  informacji/dokumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia 

żądania, chyba że rada nadzorcza ustali dłuższy termin odpowiedzi na żądanie. 

Aby ww. uprawnienia rady nadzorczej i obowiązki wobec niej były efektywnie, sprawnie realizowane projektu 

nowelizacji przewiduje dodanie art. 5871 ksh, który stanowi, że kto wbrew obowiązkom wynikającym z art. 219 

§ 4 – § 41 , art. 30071 § 1 – § 2, art. 30076 § 5 albo art. 382 § 4 – § 41, nie przekazuje w terminie lub przekazuje 

informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia niezgodne ze stanem faktycznym, lub zataja dane 

wpływające na treść tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, będzie podlegać surowej karze 

grzywny lub karze ograniczenia wolności. 

Kolejny postulat dotyczy dodania art. 5872 ksh penalizującego nieprzekazanie doradcy rady nadzorczej w 

terminie lub przekazanie informacji, dokumentów itp. niezgodnych ze stanem faktycznym bądź zatajonych w 

określony sposób. 

W projekcie proponuje się także modyfikację art. 18 § 2 ksh poprzez ustanowienie zakazu pełnienia funkcji 

członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta przez osobę, która została 

skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w proponowanym art. 5871 ksh. 

 

ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 
CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ 
(PROKURENTÓW, PRACOWNIKÓW SPÓŁKI LUB 
OSÓB POŁĄCZONYCH UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

ROZSZERZENIE RYZYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
KARNEJ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
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W kontekście art. 296 kk tzw. karalnej niegospodarności i jednoczesnego poszerzania uprawnień rady 

nadzorczej (w tym w zakresie dotyczącym majątku spółki) członków rady nadzorczej można uznać za osoby 

obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą spółki, co może rodzić 

ich odpowiedzialność karną na zasadzie art. 296 kk, lub art. 9 § 3 kks (niezależnie od odpowiedzialności 

członków zarządu). 

Odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki członków rad nadzorczych przewidują również art. 293 § 1 

ksh oraz art. 483 § 1 ksh. Odpowiedzialność może zostać jednak ograniczona lub wyłączona, na zasadzie 

projektowanych zmian - art. 293 § 3 ksh oraz 483 § 3 ksh i wskazań, że podmiot nie narusza obowiązku 

dołożenia należytej staranności 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.  

Powyższe będzie wymagało od członków rad nadzorczych większej aktywności w zakresie realizacji nadzoru, 

podejmowania decyzji w oparciu o eksperckie opracowania, zlecone opinie, czuwanie nad przestrzeganiem 

prawa w zakresie objętym kompetencjami rady nadzorczej etc. 

Z kolei zgodnie z projektowanymi zmianami - art. 2091, art. 2141, art. 3771 oraz art. 3871 ksh, - członkowie 

zarządu oraz rad nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej nie mogą ujawniać tajemnic 

spółki także po wygaśnięciu mandatu. Naruszenie tego obowiązku (nieograniczonego w czasie) może 

powodować odpowiedzialność odszkodowawczą na gruncie art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 
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7. INNE ISTOTNE ZMIANY KSH WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU 

NOWELIZACJI 

 

Nowelizacja doprecyzowuje także kwestię kadencji i mandatu członków organów – a właściwie likwiduje 

dotychczasowe rozróżnienie pojęcia kadencji i mandatu członków organów spółek.  

Po zmianie przepisów kadencja ma być obliczana w pełnych latach obrotowych. 

Mandat to uprawnienie do wykonywania praw i pełnienia obowiązków członka zarządu (kompetencja do 

sprawowania funkcji członka zarządu). Kadencja natomiast to okres na jaki taką kompetencję przyznano. W 

aktualnym brzmieniu ksh mandat może być bowiem zarówno krótszy, jak i dłuższy od kadencji. 

Dla przykładu – jeżeli zgodnie z umową spółki kadencja członków zarządu spółki wynosi jeden rok, rok 

obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a X został do zarządu powołany 1 lutego 2018 roku, to: 

a. kadencja Pana X jako członka zarządu trwa od 1 lutego 2018 do 1 lutego 2019 roku; 

b. mandat może trwać znacznie dłużej, bo do dnia odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za rok 2019, czyli zazwyczaj do mniej więcej czerwca roku 2020. 

Jak wskazują autorzy projektu zmian – kwestia ta była jedną z kluczowych, tak aby bez przeszkód móc określać 

okres, na jaki powoływani są członkowie organów menadżerskich oraz terminu przez jaki  pozostają  oni  

umocowani  do  pełnienia  funkcji.  Pomimo  upływu  czasu  oraz wzbogacającego się dorobku doktryny, 

zagadnienia te, tj. problematyka kadencji i mandatu, w dalszym ciągu – jak wskazują autorzy - wywołują 

znaczące problemy w praktyce obrotu gospodarczego.  

Zgodnie z postulowanym uregulowaniem - kadencję członków zarządu oraz rady nadzorczej oblicza się w 

pełnych latach obrotowych, co pozwolić ma na definitywne i jednoznaczne ustalenie daty wygaśnięcia 

mandatu członków organów, która obecnie nie jest możliwa ze względu na braki w przepisach oraz rozbieżność 

w poglądach doktryny i orzecznictwa.  

Zmiana ta była zmianą wyczekiwaną przez praktykę oraz doktrynę, w związku z czym projektowane przepisy w 

tym zakresie należy szczególnie pozytywnie ocenić. Po wejściu w życie nowe przepisy będą miały zastosowanie 

również do mandatów istniejących w chwili wejścia w życie przepisów. Ponadto projekt przewiduje 

dopuszczalność powołania tego samego członka zarządu spółki akcyjnej na kolejną kadencję nie wcześniej niż 

na rok przed upływem bieżącej kadencji. 

Z uzasadnienia nowelizacji: 

„Wyjątkowo problematyczna okazała się kwestia ustalenia momentu wygaśnięcia mandatu w związku 

upływem kadencji. W tym zakresie w literaturze przedmiotu reprezentowane były dwa dominujące stanowiska. 

Zgodnie z pierwszym z nich, kadencję należy obliczać według pełnych lat obrotowych. Zgodnie z drugim 

stanowiskiem, okres kadencji jest liczony w latach od dnia powołania, przy czym ostatni rok urzędowania 

członka zarządu musi być pełnym rokiem obrotowym (por. np. P. Pinior, Wygaśnięcie mandatu członków 

UPORZĄDKOWANIE KWESTII KADENCJI I MANDATU 
CZŁONKÓW ORGANÓW
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organów spółki kapitałowej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, PPH 2017 nr 7, s. 13, wraz 

z powołaną tam literaturą).  

Wątpliwości te zauważa również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 listopada 2016 r. (III CZP 72/16, Biul. SN 

2016/11/6), gdzie zaprezentowano stanowisko, zgodnie z którym ostatni pełny rok obrotowy, w rozumieniu 

przepisu art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 KSH, jest to ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania 

kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Podkreślić jednak należy, że problem ten jest nadal istotny w 

praktyce funkcjonowania spółek, dlatego konieczne jest rozstrzygnięcie tej kwestii w ustawie. Ponadto 

uregulowanie kwestii obliczania kadencji w przepisach o prostej spółce akcyjnej powoduje, że analogicznie 

systemowa zmiana powinna objąć też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną (por. P. Pinior, 

Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, 

Zeszyty Prawnicze BAS, 2019, Nr 3, s. 113). Dzięki wprowadzonej regulacji nie będzie ulegało wątpliwości, że 

mandat członka zarządu powołanego dnia 1 czerwca 2021 r., na dwuletnią kadencję, w spółce, której rok 

obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, wygaśnie z dniem odbycia zgromadzenia wspólników 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023. Aby uniknąć wątpliwości co do wpływu 

nowelizacji na mandaty istniejące w chwili wejścia w życie ustawy, przepis przejściowy (art. 3 nowelizacji) 

przesądza o stosowaniu w tym wypadku znowelizowanych przepisów”.  

 

Projekt przewiduje ponadto wymóg protokołowania uchwał zarządu i rady nadzorczej również w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością (dotychczas wprost przewidywały go wyłącznie przepisy o spółce akcyjnej). 

Wymóg ten został sformułowany na kształt regulacji ze spółki akcyjnej - obowiązek wprowadzenia do protokołu 

porządku obrad, listy obecności członków organu, liczby głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz 

zdania odrębne. Protokołów nie będą musieli podpisywać wszyscy obecni członkowie zarządu, lecz jedynie 

członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, dopuszczając przy tym odmienną 

regulację umowy spółki a nawet regulaminu zarządu. 

 

Dodatkowym obowiązkiem, nałożonym na spółki, jest zmiana ustawy o krajowym rejestrze sądowym, w myśl 

której, ujawnianie w rejestrze członków organów, teraz także innych niż organy reprezentacji (lub osoby 

reprezentujące spółkę) będzie wymagać dołączenia oświadczeń zawierających ich zgodę na powołanie oraz 

adresy do doręczeń. Wymogu tego dotąd nie przewidywano dla członków rad nadzorczych. 

WYMÓG PROTOKOŁOWANIA UCHWAŁ ZARZĄDU

I RADY NADZORCZEJ

WYMÓG DODATKOWYCH OŚWIADCZEŃ – ZMIANA 
USTAWY O KRS
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Obowiązek dotyczył będzie składania ww. oświadczeń – nie jak dotychczas tylko przez osoby reprezentujące 

podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów, lecz po nowelizacji także członków rad nadzorczych 

oraz zostanie rozszerzony o dodatkowe oświadczenia o spełnianiu przez ww. podmioty warunków pełnienia 

funkcji określonych w art. 18 k.s.h. wraz z oświadczeniami o zgodzie na ich powołanie. 

Zgodnie z treścią nowelizacji art. 19a ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Do wniosku o wpis do Rejestru członków organów, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć złożone 

przez te osoby oświadczenia obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń, a także 

oświadczenia o spełnianiu przez nich warunków pełnienia funkcji określonych w art. 18 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie 

stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi, albo która udzieliła 

pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu 

powołującego daną osobę lub w umowie spółki.” 
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8. SPÓŁKA KOMANDYTOWA –  ZMIANY W OPODATKOWANIU  
Ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123 ze zm.) wprowadza przepisy 

obejmujące podatkiem dochodowym CIT spółki komandytowe.  

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Co do zasady zatem status podatnika CIT spółki 

te uzyskają już od 1 stycznia, ale możliwe było przesunięcie terminu do 1 maja 2021 r. (jedna z przyjętych 

poprawek do ww. ustawy zmieniającej pozwalała bowiem odroczyć opodatkowanie spółki komandytowej CIT-

em do 1 maja 2021 r.). 

To że spółki komandytowe staną się podatnikami CIT, oznacza to, że podatek dochodowy zapłacą nie tylko 

wspólnicy, jak jest obecnie, lecz także sama spółka.  

Co ważne, należy pamiętać, że status podatnika CIT zyskają wszystkie spółki komandytowe – to znaczy, że nie 

ma znaczenia ich skala działalności, struktura własnościowa, status wspólników czy też np. rodzaj działalności. 

Wspólnikom spółki komandytowej będą natomiast przysługiwały pewne preferencje, a mianowicie: 

 

W związku ze zmianami w zakresie podatku CIT, które dotykają spółek komandytowych - wielu przedsiębiorców 

rozważa zmiany formy prawnej swojej działalności. Często wybierana dotychczas spółka komandytowa co do 

zasady przestaje być podatkowo atrakcyjną opcją. 

Jednak mimo wzrostu obciążeń fiskalnych, niewątpliwie część podatników utrzymuje dotychczasowe struktury 

oparte o spółkę komandytową. Ostateczna decyzja zależy od konkretnych uwarunkowań prowadzonego 

biznesu. Znowelizowane przepisy wprowadzają ww. wyjątki w zakresie podwójnego opodatkowania spółek 

komandytowych - niejako łagodzą one dolegliwość zmiany prawnej dla spółek komandytowych. Wyjątki te 

mogą przemawiać za pozostawieniem spółki komandytowej w dotychczasowym kształcie. Możliwe jest także 

pozostawienie spółki komandytowej w dotychczasowym kształcie, ale np. zmiana proporcji podziału zysku 

pomiędzy komandytariuszy i komplementariuszy (przy czym objęcie funkcji komplementariusza oznacza 

nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej). Spółkom komandytowym nadal 

pozostają do dyspozycji pewne instrumenty, które mogą pozwolić na obniżenie podatku w 2021 r. bez 

podejmowania działań dotyczących przekształcenia/transformacji spółki komandytowej.  

W przypadku jednak gdy spółka komandytowa nie będzie mogła skorzystać z ww. wyjątków i wspólnicy nie 

będą zadowoleni z kierunku wprowadzanych zmian (w szczególności podwójnego opodatkowania) – należy 

komplementariusz, będzie miał możliwość proporcjonalnego obniżenia podatku od
udziału w zysku spółki komandytowej o podatek zapłacony przez spółkę

w przypadku komandytariuszy, uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza
zwolnienie z opodatkowania 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza
ze spółki komandytowej, ale nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym
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wówczas zastanowić się nad zmianą formy prawnej spółki – m.in. stosownie do poniższych rozwiązań, w 

świetle których spółki komandytowe w związku z wprowadzeniem CIT dla spółek komandytowych: 

1. mogą nie podejmować żadnych działań i szukać ograniczeń opodatkowania przez zastosowanie 

zwolnień i ulg podatkowych, 

2. mogą przekształcić się spółki komandytowej w inną spółkę osobową np. w spółkę jawną, dzięki czemu 

spółka będzie mogła co do zasady pozostać na jednokrotnym opodatkowaniu kosztem jednak 

zwiększonej odpowiedzialności po stronie wspólników – tych którzy dotychczas byli 

komandytariuszami w spółce komandytowej; 

3. mogą przekształcić spółkę komandytową w spółkę kapitałową np. w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, dzięki czemu wspólnicy nie będą odpowiadać za zobowiązania powstałej spółki, a 

odpowiedzialność członków zarządu będzie ograniczona; 

4. mogą połączyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytową - w myśl art. 491 § 1 

Kodeksu spółek handlowych (KSH) spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami 

osobowymi; spółka osobowa nie może, jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną 

- podmiotem przejmującym mienie obu spółek jest w takim przypadku spółka kapitałowa – spółka z 

ograniczona odpowiedzialnością; 

5. jeżeli spółka nie potrzebuje historii (np. z uwagi na kwestie kredytowe), nie potrzebuje doświadczenia 

np. wykorzystywanego w postępowaniach zakupowych (zamówieniach publicznych) – możliwe jest 

także założenie spółki jawnej i przeniesienie do niej majątku/przedsiębiorstwa spółki komandytowej; 

6. z uwagi na zróżnicowane zasady opodatkowania dochodów, które co do zasady są obecnie 

korzystniejsze dla komplementariuszy – mogą dokonać zmiany statusu komandytariusza na 

komplementariusza w spółce komandytowej. 

Wybór właściwej drogi powinien być poprzedzony stosowną analizą korzyści (w tym optymalizacji 

podatkowych), jakie spółka może uzyskać z wyboru danej drogi. Ponadto należy wziąć pod uwagę charakter 

biznesu, skalę i rozmiar działalności, a także plan rozwoju i plany inwestycyjne spółki na najbliższe lata. 

Dla drobniejszego biznesu, prowadzonego przez osoby fizyczne, spółka jawna może być dobrym wyborem. Na 

pewno wiąże się z mniejszą liczbą formalności oraz mniejszymi kosztami prowadzenia działalności niż spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Cały proces przekształcenia można przeprowadzić w ok. dwa-trzy miesiące. 

Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, bowiem w spółce jawnej, która jest spółką osobową, wspólnicy ponoszą 

w zasadzie nieograniczoną odpowiedzialność za długi wobec osób trzecich. Każdy ze wspólników odpowiada 

więc całym majątkiem za ewentualne niepowodzenia biznesowe. 

Spółka jawna utrzymuje jednak co do zasady opodatkowanie takie jak dotychczas w przypadku spółek 

komandytowych. Przy czym zgodnie ze zmianami spółka jawna również zostanie opodatkowana CIT - ale tylko 

jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz jeżeli spółka nie poinformuje urzędu skarbowego o 

tym fakcie przed upływem roku obrotowego (rozwiązanie to jest bezpieczne zatem tylko dla spółek jawnych, 

których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne). 

Jeśli jednak spółka planuje prowadzić większą działalność, a jej wspólnicy przedkładają bezpieczeństwo nad 

więcej formalności i wyższy koszt - wówczas optymalnym wyborem jest spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Przede wszystkim odpowiedzialność wspólników spółek kapitałowych zostaje wówczas 

ograniczona do wysokości kapitału spółki, mamy też większą elastyczność przy przeprowadzaniu zmian 

struktury własnościowej. Czas potrzebny na przekształcenie może jednak sięgać do 4-5 miesięcy.  

Przy ew. przekształcenie spółki komandytowej należy mieć na uwadze także otrzymane wcześniej subwencje z 

Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowych. Istotne jest również aby ew. zmiana formy 
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działalności nie została uznana przez organ podatkowy za formę obejścia prawa podatkowego przewidzianą w 

klauzuli generalnej z ordynacji podatkowej. Na jej podstawie organy podatkowe mają prawo podważyć 

czynności, które skutkują osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści jest sprzeczne z 

celem przepisów prawa podatkowego, a sposób działania podatnika zostanie uznany za sztuczny. 
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9. NOWELIZACJA USTAWY AML –  NOWE OBOWIĄZKI DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW  

8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał kolejną nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (ustawy AML). 

Ustawa AML istotnie wpłynęła w ostatnim czasie na funkcjonowanie spółek, jak i całego sektora finansowego. 

Tymczasem przedsiębiorców czekają kolejne, nowe obowiązki wynikające z jej nowelizacji.  

Nowelizacja ustawy AML ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/843 (Dyrektywa V AML) i zakłada szereg ważnych zmian, w tym jeszcze większą  transparentność w 

zakresie struktur właścicielskich spółek. 

Projektowane zmiany w większym stopniu rozszerzają listę podmiotów zgłaszających informacje  

o beneficjencie rzeczywistym, nakładają nowe obowiązki na beneficjentów rzeczywistych, nowe obowiązki 

dotyczące informacji w rejestrze CRBR, regulują nowe sankcje (w tym możliwość ich nałożenia na samego 

beneficjenta rzeczywistego) oraz szczegółowo doprecyzowują obowiązek stosowania wzmożonych środków 

bezpieczeństwa finansowego. 

W kontekście przedsiębiorców istotne są poniższe zmiany: 

 

Kluczową zmianą z Dyrektywy AML V jest zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego. 

Zgodnie ze zmianą ww. definicji: 

1. art. 3 ust. 6 lit. b dyrektywy 2015/849 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843, rozszerzył 

zakres definicji beneficjenta rzeczywistego  

2. za beneficjenta rzeczywistego uznaje się „każdą osobę fizyczną” spełniającą kryteria wskazane w 

ustawie (tj. w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.p.p.f.t.); 

3. jednocześnie w ramach nowelizacji podjęto decyzję o zmianie definicji beneficjenta rzeczywistego, 

poprzez usunięcie zwrotów wiążących beneficjenta rzeczywistego z pojęciem „klienta” (ścisłe 

związanie pojęcia beneficjenta rzeczywistego z pojęciem klienta zostało uznane za niepożądane ze 

względu na możliwość przyjęcia interpretacji zakładającej, iż dany podmiot nie jest beneficjentem 

rzeczywistym do momentu skorzystania z usług instytucji obowiązanej); 

4. rozszerzono zakres definicji beneficjenta rzeczywistego trustu, wprost wskazując, iż za beneficjentów 

rzeczywistych uznać należy wszystkich beneficjentów rzeczywistych, nie poprzestając jedynie na 

zidentyfikowaniu jednego beneficjenta rzeczywistego; 

5. za beneficjenta rzeczywistego trustu, poza beneficjentem (osobą czerpiącą korzyści z trustu), będzie 

można uznać również grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust (gdy nie można 

określić osób fizycznych czerpiących korzyści z danego trustu). 

ZMIANA DEFINICJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO



49 | S t r o n a  

Projekt zakłada również rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji 

o beneficjentach rzeczywistych na trusty, spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów 

gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi 

do Krajowego Rejestru Sądowego, fundacje oraz podmioty świadczące usługi wymiany walut pomiędzy 

walutami wirtualnymi” oraz „dostawców kont waluty wirtualnej”. Planowane zmiany nie obejmują swoim 

zakresem oddziałów przedsiębiorców zagranicznych znajdujących się na terenie Polski. 

 

Krąg instytucji obowiązanych z art. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu został rozszerzony o przedsiębiorców: 

 

Nałożenie wymogów na ten zakres działalności przedsiębiorców jest rezultatem doniesień wielu organizacji 

międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Z 

raportów tych organizacji wynika, że dzieła sztuki, antyki czy przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są 

obecnie powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy oraz finansowania działalności 

terrorystycznej. 

 

Projekt wprowadza nowe mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów 

Rzeczywistych i obliguje instytucje obowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, które 

pozwalają na identyfikację oraz weryfikację tożsamości klienta oraz beneficjenta rzeczywistego, a także bieżący 

ROZSZERZONY KRĄG INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

świadczących w ramach prowadzonej 
podstawowej działalności gospodarczej lub 

zawodowej usługi obejmujące porady w 
sprawach podatkowych

prowadzących handel dziełami sztuki lub 
występujących w charakterze pośredników w 
handlu dziełami sztuki, w tym gdy handel taki 
jest prowadzony przez galerie sztuki i domy 

aukcyjne, oraz przechowujących dzieła sztuki, 
prowadzących handel dziełami sztuki lub 

występujących w charakterze pośredników w 
handlu dziełami sztuki (przy wartości 

transakcji wskazanych w ustawie AML) 

WZMOŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
FINANSOWEGO
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monitoring przeprowadzanych transakcji w celu określenia finalnego poziomu ryzyka przypisanego danemu 

klientowi. 

Ważną zmianą jest aktualizacja okoliczności powodujących obowiązek stosowania wzmożonych środków 

bezpieczeństwa finansowego. Wskazuje się, że instytucja obowiązana powinna je zastosować m.in. w 

przypadku ujawnienia transakcji „skomplikowanych” oraz „przeprowadzanych w nietypowy 

sposób”.  Jednakże, należy zauważyć, iż przepisy ustawy nowelizującej nie przedstawiają przykładów takich 

transakcji. 

1. Podmioty obowiązane będą musiały stosować środki bezpieczeństwa finansowego nie tylko wobec nowych 

klientów, ale również wobec obecnych klientów, gdy: 

 

Nawet najmniejsza zmiana w wyżej wskazanym zakresie może zainicjować obowiązek zastosowania wszystkich 

przewidzianych w ustawie środków bezpieczeństwa. 

2. Zaostrzono także zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do klientów 

pochodzących z państw trzecich wysokiego ryzyka (zidentyfikowanych przez Komisję Europejską), w ramach 

których instytucje obowiązane podejmują co najmniej następujące działania: 

 

doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności 
stosunków gospodarczych, danych dotyczących klienta lub beneficjenta 
rzeczywistego 

instytucja obowiązana była w ciągu danego roku kalendarzowego 
zobowiązana do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji 
dotyczących beneficjentów rzeczywistych, w szczególności gdy obowiązek taki 
wynikał z przepisów ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi 
państwami

podjęcie dodatkowych czynności w ramach stosowanych wzmożonych środków 
bezpieczeństwa finansowego

wprowadzenie zintensyfikowanych obowiązków związanych z przekazywaniem 
informacji lub raportowaniem transakcji

ograniczenie zakresu stosunków gospodarczych
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Katalog okoliczności, które przemawiają za stosowaniem wzmożonych środków bezpieczeństwa 

finansowego, w związku podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 

rozszerzono o sytuacje: 

 

3. Instytucje obowiązane nie powinny przy weryfikacji tożsamości klienta bazować wyłącznie na informacjach 

zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Stosowanie środków bezpieczeństwa 

finansowego powinno być zawsze poprzedzone oceną ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania 

terroryzmu opisaną w art. 33 AML, przy uwzględnieniu, w szczególności, informacji takich jak: 

 

4. Na podmioty obowiązane nałożono również obowiązek uzyskiwania potwierdzenia rejestracji 

potencjalnego klienta we właściwym rejestrze beneficjentów rzeczywistych lub do uzyskania odpisu z 

takiego rejestru podczas ustanawiania nowych stosunków gospodarczych. Obowiązek identyfikacji i 

weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego, jako środek bezpieczeństwa finansowego, stanowi 

powiązania stosunków gospodarczych lub 
transakcji okazjonalnej z ropą naftową, 

bronią, metalami szlachetnymi, produktami 
tytoniowymi, artefaktami kulturowymi, 

kością słoniową, gatunkami chronionymi 
lub innymi przedmiotami o znaczeniu 

archeologicznym, historycznym, 
kulturowym i religijnym lub o szczególnej 

wartości naukowej

powiązania stosunków gospodarczych lub 
transakcji okazjonalnej z klientem będącym 

obywatelem państwa trzeciego i ubiegającym 
się o prawo pobytu lub obywatelstwo w 

państwie członkowskim, w zamian za transfery 
kapitałowe, nabycie nieruchomości lub 
obligacji skarbowych lub inwestycje w 

podmioty o charakterze korporacyjnym w 
danym państwie członkowskim

rodzaj klienta

obszar geograficzny

przeznaczenie rachunku

rodzaj produktów, usług i sposobów ich dystrybucji

poziom wartości majątkowych deponowanych przez klienta 
lub wartości przeprowadzonych transakcji

cel, regularność lub czas trwania stosunków gospodarczych
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jeden z podstawowych obowiązków instytucji obowiązanych. Przepisy Dyrektywy AML V wprowadzają 

mechanizm weryfikacji prawidłowości i prawdziwości informacji znajdujących się w Centralnym Rejestrze 

Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z powyższym, instytucje obowiązane będą miały obowiązek 

odnotowywania wszelkich rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym dotyczącym klienta, ustalonym przez 

tą instytucję obowiązaną, a danymi dostępnymi w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych. 

Jednocześnie instytucja obowiązana będzie musiała podjąć odpowiednie czynności w celu wyjaśnienia 

ustalonych rozbieżności, a w przypadku potwierdzenia rozbieżności, przekazać organowi właściwemu 

w sprawie rejestru informacje o stwierdzonych rozbieżnościach, wraz z uzasadnieniem. 

5. Dodatkowo, przewidziano narzędzia umożliwiające reakcję w przypadku braku współpracy ze strony 

beneficjenta rzeczywistego. Temu celowi ma służyć dokumentowanie wszystkich utrudnień związanych z 

uzasadnionymi czynnościami podejmowanymi w celu weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego 

oraz obciążenie beneficjenta rzeczywistego obowiązkiem dostarczenia podmiotowi obowiązanemu 

wszystkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym 

i jej aktualizacji w CRBR. 

6. Przewidziano też nowe obowiązki rejestrowe w zakresie podmiotów świadczących usługi wymiany walut 

pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi oraz działających na rzecz spółek i trustów. 

 
Jedną z kluczowych zmian w przepisach jest rozszerzenie możliwości ukarania spółek, które nie dopełniły 

obowiązku aktualizacji informacji wymienionych w art. 59 ustawy  AML, w terminie wskazanym w ustawie lub 

podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Kara, podobnie jak w przypadku braku zgłoszenia 

beneficjenta, może osiągnąć nawet 1 000 000 zł. 

Niezależnie od kary finansowej w wysokości 1 000 000 zł za niedopełnienie obowiązku zgłaszania informacji o 

beneficjentach rzeczywistych i dokonania ich aktualizacji, Projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej sankcji 

finansowej, którą objęty będzie sam beneficjent rzeczywisty. Zgodnie z proponowaną zmianą możliwe będzie 

nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości 50 000 zł za niedostarczenie niezbędnych i aktualnych informacji 

stanowiących podstawę wpisu do CRBR. 

*** 

Należy pamiętać, że informacje zawarte w niniejszym kompendium wiedzy, przedstawione są w części na 

podstawie wersji projektowanych przepisów i brzmienie niektórych regulacji może ulec zmianie. 

 

 

(grafika tytułowa: Autor: ©Sikov, ID: #214539423 — stock.adobe.com) 
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