
10

Opinie

nie z wyżej wspomnianym przepisem spółka dominująca oraz 
spółka zależna, które uczestniczą w grupie spółek, kierują się 
obok interesu spółki interesem grupy spółek, o ile nie zmie-
rza to do pokrzywdzenia wierzycieli lub wspólników mniej-
szościowych albo akcjonariuszy mniejszościowych spółki 
zależnej. Powyższy przepis odnosi się do pojęcia interesu 
grupy spółek, odzwierciedlając przyjmowaną w doktrynie 
prawa spółek państw UE doktrynę Rozenblum4 i wskazując 
na obowiązek wyważania interesów spółek uczestniczących 
w grupie kapitałowej oraz podmiotów, do których odnoszą 
się skutki prawne funkcjonowania tej grupy. Pojęcie „interes 
grupy spółek” stanowi kategorię prawną, którą spółki funk-
cjonujące w omawianej kwalifi kowanej relacji powinny się 
kierować przy prowadzeniu swoich spraw. Powyższe wiąże 
się z koniecznością posiadania przez rzeczone spółki wspól-
nego celu gospodarczego wyrażonego w przyjętej strategii, 
prowadzącej do jego realizacji. Próbując zaś objaśnić interes 
grupy spółek zdefi niowany aktualnie nawiasowo w art. 4 § 1 
pkt 51 KSH, przyjąć należy, że stanowi on wypadkową inte-
resów poszczególnych spółek funkcjonujących w grupie5. 

Wprowadzenie prawa holdingowego 
do polskiego systemu prawnego 
– „grupa spółek”

Wprowadzane ZmKSHU zmiany do KSH dotyczą przede 
wszystkim materii grup spółek (holdingów). Nowe przepisy 
mają na celu unormowanie działalności grup spółek w sposób 
odpowiadający rzeczywistym potrzebom polskiego rynku. 
Do Tytułu I KSH wprowadzony został zatem Dział IV o na-
zwie „Grupa spółek” (art. 211–2116 KSH) regulujący prawo 
holdingowe. 

Wskutek ZmKSHU uchylono niedziałający w praktyce 
i budzący wątpliwości art. 7 KSH, będący do tej pory jedynym 
przepisem w KSH szczątkowo regulującym materię dotyczącą 
grup spółek. Jednocześnie wprowadzono zaś art. 4 § 1 pkt 51 
KSH, który ustanawia pojęcie „grupy spółek”, defi niując ją 
jako spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, które 
są spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą 
o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu 
realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasad-
niającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego 
kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi. 

Interes grupy spółek 
Regulację prawa holdingowego rozpoczyna art. 211 KSH, 

normujący fundamentalne dla tej materii zagadnienia. Zgod-
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zależnej, jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek 
oraz jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej (art. 212 

§ 1 KSH).
Wiążące polecenie spółka dominująca wydaje w formie 

pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Zgod-
nie z art. 212 § 3 KSH wiążące polecenie wskazywać powinno 
co najmniej:
1) oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki 

zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia;
2) interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez 

spółkę zależną wiążącego polecenia;
3) spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które 

będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile 
występują;

4) przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależ-
nej szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego 
polecenia.
W przedmiocie wykonania wiążącego polecenia zarząd 

spółki zależnej rozstrzyga w formie uchwały. Artykuł 214 KSH 
przewiduje przesłanki negatywne skutkujące koniecznością 
odmowy wykonania polecenia – spółka zależna podejmuje 
uchwałę o odmowie wykonania wiążącego polecenia, jeżeli 
jego wykonanie doprowadziłoby do niewypłacalności albo 
zagrożenia niewypłacalnością tej spółki. Ponadto zgodnie 
z § 2 tego przepisu w przypadku spó łki zależ nej innej niż jed-
noosobowa ww. polecenie nie powinno być  wykonane, jeś li 
istnieje uzasadniona obawa, ż e otrzymane wią ż ą ce polecenie 
jest sprzeczne z interesem tej spó łki i wyrzą dzi jej szkodę , 
któ ra nie zostanie naprawiona przez spó łkę  dominują cą  lub 
inną  spó łkę  zależ ną  uczestniczą cą  w grupie spó łek w okre-
sie dwó ch lat, liczą c od dnia, w któ rym nastą pi zdarzenie 
wyrzą dzają ce szkodę , chyba ż e umowa albo statut spó łki 
stanowi inaczej. 

Dodatkowe przesłanki odmowy wykonania wiążącego 
polecenia mogą zostać przewidziane przez umowę albo sta-
tut spółki zależnej.

Zwolnienie z odpowiedzialności 
członków organów spółek zależnych

Członkowie organów spółek zależnych nie ponoszą odpo-
wiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce zależnej w związ-
ku z realizacją otrzymanych od spółki dominującej wiążących 
poleceń. Ponadto członkowie organów spółek zależnych przy 
sprawowaniu swoich funkcji mogą się powoływać na dzia-
łalnie lub zaniechanie działania z uwagi na określony interes 
grupy spółek.

Warto także zaznaczyć, że posiadanie przez grupę spółek 
własnego interesu nie oznacza, że grupa ta nabywa odrębną 
podmiotowość prawną.

Powstanie grupy spółek 

Podkreślić należy, że regulacje Działu IV KSH są ela-
styczne – nie działają one z mocy prawa, ale – jak wynika to 
z art. 4 § 1 pkt 51 i art. 211 § 2–3 KSH – ex contractu. Zgodnie 
z art. 211 § 2 KSH zgromadzenie wspólników albo walne 
zgromadzenie spółki zależnej podejmuje większością trzech 
czwartych głosów uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek 
ze wskazaniem spółki dominującej. Spółki tworzące grupy 
kapitałowe mogą zatem zdecydować o niepoddawaniu się 
zastosowaniu powyżej wspominanych przepisów. Brak pod-
jęcia takiej uchwały będzie bowiem skutkował tym, że spółki 
pozostające w stosunku dominacji i zależności, nawet jeśli 
posiadają wspólny interes, nie będą stanowiły grupy spółek 
w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 51 KSH i nie będzie możliwości 
stosowania do nich art. 211–2116 KSH.

Ze względu na bezpieczeństwo obrotu konieczne było 
zapewnienie możliwości weryfi kacji, czy i w jakim charakte-
rze dana spółka funkcjonuje w ramach grupy spółek. Spółka 
dominująca i spółka zależna ujawniają więc uczestnictwo 
w grupie spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego. Ujawnienie uczestnictwa w grupie 
spółek następuje przez wpisanie do rejestru odpowiedniej 
wzmianki. Moment wpisu stanowi punkt początkowy stoso-
wania do tej grupy spółek najistotniejszych regulacji nowego 
Działu IV w Tytule I KSH (art. 211 § 3 KSH).

Spółką dominującą może być podmiot posiadający sie-
dzibę rejestrową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przypadku gdy spółką dominującą jest podmiot zagra-
niczny, w Krajowym Rejestrze Sądowym fakt uczestnictwa 
w grupie spółek ujawnia jedynie spółka zależna.

W tym miejscu warto wspomnieć, że spółką zależną 
w grupie spółek nie może być spółka publiczna (por. art. 4 
§ 1 pkt 6 KSH), spółka, która jest spółką w likwidacji i roz-
poczęła podział swego majątku albo jest spółką w upadło-
ści, a także spółka będąca podmiotem objętym nadzorem 
nad rynkiem fi nansowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy 
z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi nansowym6 (art. 2116 

§ 2 KSH).

Wiążące polecenia 

Jako że spółka dominująca stanowi nadrzędny podmiot 
całej struktury grupy spółek, wyposażona została w szereg 
uprawnień umożliwiających sprawowanie kierownictwa nad 
spółkami zależnymi – m.in. ma ona możliwość wydawania 
wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki 

6 Ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi nansowym, t. jedn.: 
Dz.U. z 2022 r. poz. 660 ze zm. 


