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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 1 marca 2022 r.            

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 634) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej 

dalej „KSH”) obejmuje zasadniczo dwie grupy zmian. Pierwsza dotyczy wprowadzenia do 

polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa 

koncernowego), którego celem jest uregulowanie problematyki relacji pomiędzy spółką 

dominującą a jej spółkami zależnymi. Druga zaś ma na celu zwiększenie efektywności 

nadzoru w spółkach wykonywanego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych. W ramach 

nowelizacji ma nastąpić: uregulowanie zasad funkcjonowania grup spółek, wzmocnienie 

kompetencji rad nadzorczych, wyraźne określenie kluczowych obowiązków członków rad 

nadzorczych oraz zarządów, doprecyzowanie kwestii mandatów i kadencji oraz wyłączenie 

możliwości zasiadania przez osoby skazane za łapownictwo, płatną protekcję lub nadużycie 

uprawnień w organach spółek. 

W pracach nad KSH w 2000 r. przyjęto koncepcję ograniczonej regulacji prawa 

holdingowego. Poprzestano wówczas na wprowadzeniu rozwiązania, które odnosi się do 

tzw. holdingów umownych (art. 7 KSH), a więc takich, w których spółka dominująca i spółka 

zależna zawierają między sobą umowę o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą 

lub umowę o odprowadzanie zysku spółki zależnej do spółki dominującej. KSH nie reguluje 

jednak problematyki tzw. holdingów faktycznych, a więc spółek, między którymi powstał 

(istnieje) stosunek dominacji i zależności, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 4 KSH. 
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Jak wynika z OSR do uzasadnienia projektu ustawy, w polskiej praktyce gospodarczej 

dominują holdingi faktyczne. Holdingi umowne, podobnie jak tzw. podatkowe grupy 

kapitałowe (art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych), należą do rzadkości. W ocenie projektodawcy obecna regulacja problematyki 

grup spółek nie odpowiadała potrzebom obrotu. 

Dodawane do KSH przepisy o grupie spółek dotyczą zasadniczo holdingów 

faktycznych, niemniej mogą one znaleźć zastosowanie również do holdingów umownych 

(holding umowny spełnia z reguły przesłanki holdingu faktycznego).  

Pomimo, że opiniowana ustawa uchyla art. 7 KSH, nie wyłącza ona tworzenia 

holdingów umownych. Dopuszczalność ich tworzenia wynikała będzie bowiem z zasady 

swobody umów, z uwzględnieniem której swoje stosunki prawne mogą kształtować wszyscy 

uczestnicy obrotu prawnego. 

Po wejściu w życie nowych przepisów spółki dominujące uzyskają w szczególności 

prawo wydawania spółkom zależnych wiążących poleceń. Otrzymają możliwość uzyskiwania 

ze spółek zależnych informacji na szczególnych zasadach. Uzyskają również możliwość 

wykupu wspólników mniejszościowych. Z dodatkowymi uprawnieniami spółki dominującej 

będzie wiązała się jej dodatkowa odpowiedzialność wobec wierzycieli i wspólników 

mniejszościowych. Odpowiednikiem przysługującego spółce dominującej prawa wykupu 

będzie na przykład przyznane wspólnikom mniejszościowym prawo odkupu. 

W myśl dodawanego do KSH art. 21
16

 § 2, przepisów ustawy o spółce zależnej 

uczestniczącej w grupie spółek nie będzie się stosowało do spółki publicznej, spółki, która 

jest spółką w likwidacji i rozpoczęła podział swego majątku albo jest spółką w upadłości oraz 

do spółki będącej podmiotem objętym nadzorem nad rynkiem finansowym w rozumieniu 

art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

Nowela KSH w zakresie przepisów o nadzorze ma na celu wzmocnienie nadzoru 

realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze. W załażeniu projektodawcy rada 

nadzorcza ma się stać partnerem zarządu. Nowela ma zapewnić członkom organu nadzoru 

bieżący dostęp do istotnych informacji, danych, wiadomości odnoszących się do spółki, a tym 

samym dać im szansę na reakcję oraz zainicjowanie właściwych działań chroniących interes 

spółki. Przewidziany w dodawanym art. 380
1
 KSH mechanizm ma skutkować aktywizacją 

rad nadzorczych oraz zachęcić je do zintensyfikowania działań. Mając to na względzie 

ustawodawca wprowadza przepisy kształtujące obowiązek zarządu do regularnego lub 
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niezwłocznego przekazywania radzie nadzorczej konkretnych (zdefiniowanych) informacji 

i danych odnoszących się do głównych obszarów funkcjonowania spółki, które znajdują się 

w  zakresie zainteresowania organu nadzoru. Nowela KSH porządkuje również krąg 

podmiotów obowiązanych do przedstawienia informacji żądanych przez radę nadzorczą. 

Na gruncie obowiązujących przepisów rada nadzorcza nie może wydawać zarządowi 

wiążących poleceń związanych z prowadzeniem spraw spółki (w szczególności rada 

nadzorcza nie może nakazać zarządowi nawiązania współpracy z profesjonalnym podmiotem 

trzecim, w celu przeprowadzenia przez niego określonych prac analitycznych na użytek 

własny rady nadzorczej). Mając to na uwadze ustawodawca wyposaża radę nadzorczą spółki 

kapitałowej w uprawnienie do samodzielnego (tj. z pominięciem zarządu) wyboru 

konkretnego podmiotu zewnętrznego, w celu zbadania określonych zagadnień dotyczących 

spółki, w tym jej majątku – doradca rady nadzorczej. W tej kwestii, w stosunkach 

z podmiotem zewnętrznym, spółkę będzie reprezentowała rada nadzorcza. Rada nadzorcza 

będzie decydowała również o udostępnieniu innym podmiotom sprawozdania 

przygotowanego przez doradcę rady nadzorczej. 

W celu wzmocnienia kontroli rady nadzorczej nad majątkiem spółki rozszerza się 

kompetencji tego organu o wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę transakcji ze spółką 

dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, jeżeli wartość przedmiotowej czynności 

przekracza próg wskazany w KSH albo statucie. 

Ustawodawca porządkuje także problematykę wygaśnięcia mandatu członka organu 

spółki kapitałowej (w zakresie ustalania momentu wygaśnięcia mandatu w związku upływem 

kadencji) i obowiązku lojalności członków organów zarządzających i nadzorczych wobec 

spółek kapitałowych. 

Wprowadza się do KSH również zasadę biznesowej oceny sytuacji (Bussiness 

Judgement Rule). Pozwoli ona definitywnie wyłączyć odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną spółce wskutek błędnej decyzji organu, o ile ta decyzja była podjęta w granicach 

uzasadnionego ryzyka biznesowego i w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje. 

Członkowie organu, którzy starannie i lojalnie wykonywali swoje obowiązki i którzy 

zdecydowali się na podjęcie przez spółkę ryzyka, zyskają ochronę, na okoliczność, gdyby ex 

post (w przyszłości) okazało się, że decyzja była nietrafna i doprowadziła do wyrządzenia 

spółce szkody. Nadal sankcjonowane będą działania lekkomyślne.  
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Oprócz KSH opiniowaną ustawą zmienia się również: ustawę z dnia 26 października 

1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawę z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej, ustawę  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, 

ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ustawę 

z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji 

Platforma Przemysłu Przyszłości oraz ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. 

Zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników, ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawie 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym są konsekwencją noweli KSH. 

Korekty w pozostałych ustawach realizują dwa cele: 

1) zmieniają właściwość organów w zakresie niektórych zadań i kompetencji ministrów 

właściwych do spraw: rozwoju regionalnego, gospodarki, szkolnictwa wyższego i nauki, 

a także budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa; minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego „przejmie” 

w szczególności nadzór nad Krajowym Zasobem Nieruchomości, Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (w zakresie 

określonym w ustawie) oraz Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości; 

2) modyfikują roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 

fizycznych będących przedsiębiorcami oraz innych osób prowadzących działalność 

pozarolniczą, w szczególności w zakresie korygowania tej podstawy o tzw. różnice 
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remanentowe (zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych wraz z konsekwencjami (art. 35 i art. 36), które wejdą w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 48. posiedzeniu w dniu 9 lutego 2022 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 1515). Marszałek Sejmu na 38. posiedzeniu 

w dniu 1 października 2021 r. skierowała projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Komisja po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniach w 

dniach 14 października i 15 grudnia 2021 r. wniosła o uchwalenie projektu w brzmieniu 

zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1845). 

Drugie czytanie projektu odbyło się w dniu 8 lutego 2022 r. Podczas debaty zgłoszono 

wnioski o charakterze legislacyjnym (wniosek o odrzucenie projektu oraz 16 poprawek).  

W trzecim czytaniu Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu oraz przyjął wszystkie 

poprawki. W ostatecznym głosowaniu projekt poparło 245 posłów, 208 posłów było przeciw, 

zaś 3 posłów wstrzymało się od głosu. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie m.in.: 

1) zmieniono definicję pojęcia „grupa spółek”; doprecyzowano, że uczestnikami grupy 

spółek mogą być wyłącznie spółki kapitałowe; podkreślono konstytutywny charakter 

uchwały o utworzeniu grupy spółek; 

2)  przyjęto, że spółką zależną grupy spółek nie będzie mogła być spółka z sektora 

finansowego, podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; 

3) rozszerzono katalog przepisów dotyczących grupy spółek, których nie będzie się 

stosowało do czasu ujawnienia uczestnictwa w grupie spółek w rejestrze 

przedsiębiorców; 

4) skonsolidowano i uproszczono przepisy dotyczące doradcy rady nadzorczej; częściowo 

rozszerzony został także zakres zadań jakie będzie mógł realizować doradca rady 

nadzorczej (tj. o analizy i opinie); 
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5) przywrócono kontrolę organów właścicielskich nad zawieraniem umów o zarządzanie 

i przekazywanie zysku; 

6) rozszerzono zakres przedłożenia o zmianę ustawy z dnia 26 października 1995 r. 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 

4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma 

Przemysłu Przyszłości oraz ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa; ustawodawca dokonuje zmiany organu 

właściwego w zakresie niektórych zadań i kompetencji ministrów właściwych do spraw: 

rozwoju regionalnego, gospodarki, szkolnictwa wyższego i nauki, a także budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

7) rozszerzono zakres przedłożenia o zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu 

modyfikacji rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 

fizycznych będących przedsiębiorcami oraz innych osób prowadzących działalność 

pozarolniczą, w szczególności korygowania tej podstawy o tzw. różnice remanentowe. 

 

III. Uwaga ogólna 

Wniesiony do laski marszałkowskiej w Sejmie projekt ustawy nie budził zastrzeżeń 

natury konstytucyjnej. Niemniej w trakcie prac nad projektem, poprawkami zgłoszonymi 

w drugim czytaniu, zdecydowanie rozszerzono zakres przedłożenia, wykraczając tym samym 

poza dopuszczalny konstytucyjnie zakres poprawki sejmowej. 

Niezależnie od zmian w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego, ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników, ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawie 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym, będących konsekwencją zmian 



– 7 – 

dokonywanych w KSH, ustawodawca zdecydował się zmienić również szereg innych ustaw. 

Poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania „przy okazji” znowelizowano m.in.: 

ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawę z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę 

z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, czy też ustawę z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany te realizują koncepcje (pomysły) 

ustawodawcy, które nie pozostają w żadnym związku tematycznym, merytorycznym 

i funkcjonalnym z istotą (meritum) zmian dokonywanych w KSH (nie wprowadzają zmian 

będących konsekwencją modyfikacji KSH), a nawet nie są luźno związane z szeroko 

rozumianym prawem spółek. 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech 

czytaniach. Zasada trzech czytań oznacza konieczność trzykrotnego rozpatrywania przez 

Sejm tego samego projektu ustawy. Ewentualne poprawki polegające na uzupełnieniu 

projektu ustawy o nową treść powinny pozostawać w związku z projektem złożonym 

w Sejmie, przy czym konieczne jest, aby relacja ta miała wymiar nie tylko formalny, ale 

również merytoryczny, tzn. konkretne poprawki dotyczące projektu powinny odpowiednio 

wiązać się z jego treścią – zmierzać do modyfikacji pierwotnej treści projektu, a nie do 

stworzenia nowego projektu. Dopuszczalny zakres poprawek nie powinien wychodzić poza 

zakres przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać ten zakres.
1)

 Wszelkie treści 

normatywne wykraczające poza powyżej określone ramy poprawki powinny być poddane 

wszystkim etapom procesu legislacyjnego, co ma eliminować ryzyko ich niedopracowania 

lub przypadkowości. Odmienne stanowisko oznaczałoby obejście konstytucyjnych wymagań 

dotyczących inicjatywy ustawodawczej i trzech czytań projektu”.
2)

 

Zmiany dokonywane ustawą w następstwie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu 

stanowią „nowość normatywną” i wykraczającą tym samym poza przedmiot i cel projektu 

ustawy. Ze względu na wymogi konstytucyjne kształtujące parlamentarny proces stanowienia 

                                                 

1)
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r. (sygn. K 3/98). 

2)
 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. P 11/08). 
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prawa, tego rodzaju propozycje legislacyjne powinny stanowić przedmiot odrębnych 

inicjatyw ustawodawczych  (w zasadzie dwóch).  

Dodanie do ustawy przepisów zmieniających nieobjętych zakresem przedłożenia budzi również 

zastrzeżenia natury legislacyjnej. 

Zgodnie z § 92 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej jedną ustawą zmieniającą obejmuje 

się tylko jedną ustawę. W myśl ust. 2 wskazanego paragrafu odstąpienie od tej zasady jest 

dopuszczalne tylko w przypadku, gdy między zmienianymi ustawami występują niewątpliwe 

związki tematyczne lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne 

dokonanie zmian w kilku ustawach. Modyfikacji dokonywanych w następstwie poprawek 

zgłoszonych w drugim czytaniu nie można w żaden sposób uznać za konsekwencje noweli 

KSH. Nie można też mówić o jednym spójnym zamyśle prawodawcy przyświecającym 

zmianom KSH i zmianom dokonywanym w ustawach, których dotyczą zgłoszone podczas 

posiedzenia plenarnego poprawki. Innymi słowy zmiany wprowadzane przez art. 3, art. 6, 

art. 7, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12 oraz art. 14–18 opiniowanej ustawy nie są konsekwencją 

zmian dokonywanych przez art. 1 tej ustawy. Są one niezależnymi pomysłami legislacyjnymi 

i jako takie – w myśl Zasad techniki prawodawczej i zgodnie ze sztuką – powinny być 

przedmiotem odrębnych ustaw. Co więcej, skoro pomiędzy zmianami dokonywanymi 

w KSH, a zmianami będącymi przedmiotem poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu nie 

ma żadnych związków tematycznych, trudno uznać KSH za podstawową ustawę 

nowelizowaną. Tym samym artykuły zmieniające powinny być zamieszczone w innej 

kolejności (od najstarszej do najmłodszej nowelizowanej ustawy; w tym przypadku należy 

kierować się nie meritum zmienianych ustaw i dokonywanych w nich zmian, ale 

chronologią), zaś tytuł noweli (w ogólnym określeniu przedmiotu ustawy w tytule) powinien 

być sformułowany opisowo, poprzez podanie w nim ogólnie wspólnego przedmiotu noweli 

(byłoby to skądinąd trudne bo wspólnego przedmiotu nowelizacji po prostu nie ma). 

Struktura ustawy i jej tytuł sugerują na przykład, że zmiany w ustawie z dnia 4 września 

1997 r. o działach administracji rządowej są konsekwencją zmian dokonywanych w KSH, co 

oczywiście nie jest zgodne z prawdą. 

Zasady techniki prawodawczej w § 93 ust. 3 przewidują, że w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia luki w prawie, 

w ustawie zmieniającej można wyjątkowo zamieścić przepisy, które regulują sprawy 

wykraczające poza zakres unormowania ustawy zmienianej. Przyjmuje się w tym przypadku, 
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że pewność prawa jest wartością podlegającą większej ochronie aniżeli konsekwencja co do 

zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy. O ile zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

w zakresie modyfikacji rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 

fizycznych będących przedsiębiorcami oraz innych osób prowadzących działalność 

pozarolniczą, dotyczące tzw. różnic remanentowych, jako eliminujące quasi lukę, można 

byłoby uznać wyjątkowo za dopuszczalne w świetle § 93 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, 

o tyle pozostałe zmiany dokonane poprawkami zgłoszonymi w drugim czytaniu za takie 

uznane być nie mogą. Potwierdza to zresztą pogląd ustawodawcy wyrażony w art. 37 (przepis 

o wejściu w życie). Ustawodawca różnicuje terminy wejścia w życie poszczególnych zmian. 

Zgodnie z art. 37 opiniowanej ustawy zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych muszą wejść 

w życie natychmiast (są więc one w ocenie ustawodawcy konieczne i pożądane z punktu 

widzenia systemu prawnego). Pozostałe zmiany mają wejść w życie po upływie 6-

miesięcznej vacatio legis, co oznacza m.in. że zdaniem ustawodawcy korekta systemu 

prawnego może być dokonana po pewnym czasie. 

Skoro zmiany dokonywane przez art. 3, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12 oraz art. 14–

18 opiniowanej ustawy mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 

oznacza to, że nie są one – w ocenie ustawodawcy – konieczne natychmiast (realizacja celu 

założonego przez prawodawcę może poczekać) oraz de facto, że nie prowadzą one do 

usunięcia luki w prawie, ale do realizacji nowej merytorycznie koncepcji (gdyby zmiany 

służyły usunięciu luki wchodziły w życie zdecydowanie wcześniej niż po upływie pół roku 

od dnia ogłoszenia ustawy). 

Ponieważ nowa koncepcja nie mieści się w zakresie regulacji ustawy nowelizującej 

KSH oraz biorąc pod uwagę, że ma ona wejść w życie z 6-miesięczną vacatio legis, 

należałoby dokonać stosowanych korekt systemu prawnego odrębnym aktem (odrębnymi 

aktami), a nie przy okazji nowelizowania KSH. 

Mając powyższe na względzie należałoby rozważyć skreślanie zmian dokonywanych 

przez art. 3, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12 oraz art. 14–18 wraz z konsekwencjami 

w przepisach przejściowych i dostosowujących. 

Jednocześnie należałoby poddać analizie art. 10 wraz konsekwencjami w art. 35 i art. 36 

pod kątem oceny, czy w związku z trybem dokonania zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 



– 10 – 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(naruszenie konstytucyjnej zasady trzech czytań) zmiany te – uwzględniając ich treść – mimo 

wszystko zasługują na aprobatę i należy je w związku z tym pozostawić w ustawie, czy też – 

biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw – należy je skreślić, uznając że kwestie objęte ich 

zakresem należy uregulować w odrębnej ustawie. 

W dalszej części opinii (zob. część IV – Uwagi szczegółowe) sformułowano inne uwagi 

legislacyjne odnoszące się do przepisów, które znalazły się w opiniowanej ustawie 

w następstwie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

IV. Uwagi szczegółowe  

 

1) art. 7 – w związku z uchyleniem art. 7 należy dokonać zmian przepisów zawartych 

w innych ustawach, które odsyłają do uchylanej regulacji. W opiniowanej ustawie nie 

zmieniono art. 3 pkt 7 i pkt 15 lit. c, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, 

zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi 

w skład konglomeratu finansowego oraz art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Propozycja poprawek: 

po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: 

„Art. 10a. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad 

instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 

inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1413) w art. 3 w pkt 7 i w pkt 15 w lit. c,  w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a oraz w art. 19 

w pkt 3 wyrazy „o zarządzanie, o której mowa w art. 7 § 1” zastępuje się wyrazami „, o której 

mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f”.”; 

po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328) w art. 3 w ust. 1 w pkt 12 w lit. a 

wyrazy „art. 7 § 1” zastępuje się wyrazami „art. 4 § 1 pkt 4 lit. f”; 

http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(7)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16886516?unitId=art(7)par(1)&cm=DOCUMENT
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2) art. 1 pkt 4, art. 21
2
 § 3 pkt 3 – w myśl ustawy wiążące polecenie wskazywać ma m.in. 

spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania 

takiego polecenia, o ile występują. Mając na uwadze, że w wiążącym pleceniu ma być 

wskazany potencjalny wpływ wykonania polecenia na sytuację spółki oraz fakt że 

korzyści lub szkody urzeczywistnią się bądź nie w następstwie wykonania przez spółkę 

zależną polecenia, wiążące polecenie jako takie nie powinno przesądzać, że korzyści lub 

szkody rzeczywiście wystąpią. Spółka dominująca, kierując się swoim doświadczeniem 

i wiedzą, może wprawdzie pewne skutki wykonania polecenia przewidywać, niemniej 

fakt wystąpienia tych skutków będzie możliwy do stwierdzenia dopiero wówczas gdy 

polecenie zostanie wykonane. Wiążące polecenie nie powinno wyprzedzać 

rzeczywistości. Mając to na uwadze proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki: 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 21
2
 w § 3 w pkt 3 wyraz „występują” zastępuje się wyrazami „mogą 

wystąpić”; 

 

3) art. 1 pkt 4, art. 21
3 

– w związku z tym, że w poszczególnych ustępach art. 21
3
 odnosząc 

się do uchwały zarządu spółki ustawodawca posługuje się różną terminologią (uchwała 

o wykonaniu wiążącego polecenia, uchwała, uchwała o wykonaniu wiążącego polecenia 

albo uchwała o odmowie wykonania wiążącego polecenia), nasuwa się pytanie, o jakiej 

uchwale dotyczącej wiążącego polecenia mowa jest w § 2 tego artykułu. Biorąc pod 

uwagę strukturę dodawanego działu IV, a w szczególności treść art. 21
4 

(przepis ten 

reguluje problematykę odmowy przez spółkę wykonania wiążącego polecenia), wydaje 

się, że art. 21
3
 powinien dotyczyć wyłączenie uchwały o wykonaniu wiążącego 

polecenia, zaś kwestie związane z odmową jego wykonania powinny być regulowane 

w art. 21
4
. Uporządkowanie terminologii w zakresie przepisów odnoszących się do 

regulowanych instytucji ważne jest z punktu widzenia komunikatywności aktu aspekcie 

wyszukiwawczym i interpretacyjnym i pozwoli wyeliminować wątpliwości co do 

wzajemnej relacji pomiędzy art. 21
3
 i art. 21

4
. 

 Propozycja poprawki: 
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w art. 1 w pkt 4: 

a) w art. 21
3
: 

– w § 2 po wyrazie „Uchwała” dodaje się wyrazy „o wykonaniu wiążącego polecenia”, 

– w § 4 skreśla się wyrazy „albo uchwały o odmowie wykonania wiążącego polecenia”, 

b) w art. 21
4 

po § 5 dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek informuje spółkę dominującą 

o podjęciu uchwały o odmowie wykonania wiążącego polecenia.”; 

 

4) art. 1 pkt 4, art. 21
4
 § 1, 2 i 5 – zestawiając § 1 i 5 wskazanego artykułu nasuwa się 

pytanie, jaki organ spółki władny (kompetentny) jest podjąć uchwałę o odmowie 

wykonania wiążącego polecenia. W przeciwieństwie do art. 21
3
 § 1, w którym wprost 

wskazano, że uchwała o wykonaniu wiążącego polecenia podejmowana jest przez 

zarząd, w art. 21
4
 § 1, który stanowi o uchwale o odmowie wykonania wiążącego 

polecenia, nie wskazano wprost organu, który taką uchwałę ma podjąć. Jednocześnie 

w 21
4 

§ 5 wskazuje się, że odmowa wykonania wiążącego polecenia, o której mowa 

w art. 21
4 

§ 1 lub 2, wymaga uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej uczestniczącej 

w grupie spółek. Zestawiając przepisy § 1 i 5 w art. 21
4
 można dojść do wniosku, że 

skoro odmowa wykonania wiążącego polecenia (która może być rozumiana jako 

uchwała o odmowie wykonania wiążącego polecenia) wymaga zgody zarządu, to 

odmowy dokonuje inny niż zarząd organ. Założyć można, że będzie to walne 

zgromadzenie albo zgromadzenie wspólników spółki. Przyjęcie takiej interpretacji 

nasuwa kolejne pytanie, czy wolą ustawodawcy jest, aby zarząd swoją kompetencją 

w zakresie określonym w § 5 mógł „blokować” walne zgromadzenie albo 

zgromadzenie wspólników? Niepodjęcie przez zarząd uchwały albo podjęcie uchwały 

o wykonaniu polecenia uniemożliwiałby walnemu zgromadzeniu albo zgromadzeniu 

wspólników podjęcie uchwały o odmowie wykonania wiążącego polecenia. 

    Wydaje się jednak, że wolą ustawodawcy nie było różnicowanie organów 

spółki w zakresie ich kompetencji do rozstrzygnięcia w przedmiocie wiążącego 

polecenia w zależności od treści rozstrzygnięcia (zgoda albo odmowa). Można założyć, 

że intencją prawodawcy było, aby rozstrzygnięcie to spoczywało w „rękach” zarządu 

spółki. 
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    O ile dokonana interpretacja zgodna jest z intencją prawodawcy, dążąc do 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, należałoby przyjąć niżej sformułowaną 

poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4: 

a) w art. 21
3 

w § 1 skreśla się wyraz „uprzedniej”, 

b) w art. 21
4
 

– przed § 1 dodaje się § … w brzmieniu: 

 „§ …. Odmowa wykonania wiążącego polecenia przez spółkę zależną 

uczestniczącą w grupie spółek wymaga uchwały zarządu spółki zależnej. Uchwała 

zawiera uzasadnienie.”, 

– w § 1 wyrazy „Spółka zależna uczestnicząca” zastępuje się wyrazami „Zarząd spółki 

zależnej uczestniczącej”, 

– w § 2 wyrazy „Spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek niebędąca” zastępuje się 

wyrazami „Zarząd spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek niebędącej”, 

– skreśla się § 5; 

 

5) art. 1 pkt 4, art. 21
4
 § 2 zdanie drugie – zgodnie z tym przepisem, określając wysokość 

szkody spółka zależna uwzględnia korzyści uzyskane przez tę spółkę w związku 

z uczestnictwem w grupie spółek w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych, nasuwa się 

w związku z tym pytanie, jaki okres uzyskiwania korzyści przez spółkę zależną będzie 

brany pod uwagę przy określaniu wysokości szkody w przypadku, gdy spółka zależna 

będzie uczestniczyła w grupie spółek przez okres krótszy niż dwa pełne lata obrotowe? 

Zakładając, że w takim przypadku wzięty będzie pod uwagę okres uczestnictwa 

w grupie spółek, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 21
4
 w § 2: 

a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Określając wysokość szkody uwzględnia się korzyści uzyskane przez spółkę 

zależną w związku z uczestnictwem w grupie spółek.”, 

b) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 
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„Jeżeli spółka zależna uczestniczy w grupie spółek przez okres dłuższy niż dwa 

lata obrotowe, określając wysokość szkody uwzględnia się korzyści uzyskane przez tę 

spółkę w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych.”; 

 

6) art. 1 pkt 4, art. 21
4
 § 4 – zgodnie z art. 21

4
 § 3 umowa albo statut spółki zależnej 

uczestniczącej w grupie spółek może przewidywać dodatkowe przesłanki odmowy 

wykonania wiążącego polecenia. Przepis § 4 wskazanego artykułu stanowi natomiast, że 

skuteczność uchwały o zmianie umowy albo statutu spółki zależnej wprowadzającej 

przesłanki, o których mowa w § 3, zależy od odkupienia przez spółkę dominującą 

udziałów albo akcji tych wspólników albo akcjonariuszy spółki zależnej, którzy nie 

zgadzają się na zmianę. Okoliczności, w których wspólnicy albo akcjonariusze będą 

mogli żądać odkupienia udziałów albo akcji nie są jasne. Wydawać by się mogło, że 

stosowne żądanie powinno raczej przysługiwać wspólnikom albo udziałowcom 

w przypadku dokonywania zmiany umowy albo statutu, która eliminuje dodatkowe 

przesłanki odmowy wykonania wiążącego polecenia z umowy albo statutu, aniżeli 

w przypadku wprowadzania takich przesłanek (o ile oczywiście przesłankę rozumie się 

jako okoliczność, która uzasadnia odmowę wykonania wiążącego polecenia, a nie 

warunek odmowy wykonania polecenia). Zakładając, że ustawodawca użył określenia 

„przesłanka” w jego podstawowym słownikowym znaczeniu, bardziej logiczne byłoby,  

aby wykup udziałów albo akcji był warunkiem skuteczności uchwały o zmianie umowy 

albo statutu w przypadku, gdy zmiana polega na wyeliminowaniu z tych aktów 

przesłanki, o której mowa w art. 21
4
 § 3, a nie na jej wprowadzeniu. Można sobie 

również wyobrazić, że wykup udziałów albo akcji mógłby warunkować skuteczność 

uchwały o zmianie umowy albo statutu, która dotyczy przesłanki, o której mowa w § 3, 

albo która związana jest z tą przesłanką (bez względu na to, czy przesłankę dodaje, czy 

eliminuje). 

   Sformułowanie propozycji poprawki będzie możliwe po ustaleniu intencji 

ustawodawcy. 

 

7) art. 1 pkt 4, art. 21
8
 § 1 – w związku z tym, że w przepisach, do których odsyła art. 21

8
 

§ 1 mowa jest o dwóch różnych sprawozdaniach (sprawozdanie z działalności 

i sprawozdanie finansowe), należy uściślić, że w analizowanym przepisie mowa jest 

o sprawozdaniu z działalności. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 21
8
 w § 1 po wyrazie „sprawozdania” dodaje się wyrazy 

„z działalności”; 

 

8) art. 1 pkt 4, art. 21
9
 § 4 – mając na uwadze, że w przepisach art. 21

9
 § 1 i 4 mowa jest 

o różnych wnioskodawcach (w przypadku § 1 jest nim wspólnik lub wspólnicy 

mniejszościowi albo akcjonariusz lub akcjonariusze mniejszościowi, zaś w § 4 spółka 

dominująca lub spółka zależna) oraz fakt, że mówiąc w § 4 o uzasadnionych interesach 

wnioskodawcy ustawodawca ma na myśli interes spółki uczestniczącej w grupie spółek, 

a także dążąc do zapewnienia jednoznaczności przepisu zawierającego odesłanie, 

należałby przyjąć niżej sformułowana poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 21
9
 w § 4 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w § 1,”; 

 

9) art. 1 pkt 4, art. 21
12

 § 2 – propozycja poprawki eliminującej błąd językowy. W związku 

z tym, że zaimek dzierżawczy „jej” odnosi się do spółki dominującej, a nie do spółki 

zależnej, przepis może wprowadzać w błąd. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 21
12

 w § 2 wyrazy „jej niewypłacalności” zastępuje się wyrazami 

„niewypłacalności spółki zależnej”; 

 

10) art. 1 pkt 4, art. 21
12

 § 5 – w związku z tym, że w 21
12

 § 2 i 4 nie ma mowy o szkodzie 

jako takiej, ale o zasadach dochodzenia naprawienia szkody, odesłanie w § 5 

wskazanego artykułu jest nieprecyzyjne i jako takie powinno być skreślone 

(konsekwentnie analogicznej zmiany należałoby dokonać w art. 21
13

 § 3). Nie ulega 

wątpliwości, że w § 5 mowa jest o roszczeniach i związanych z nimi powództwach, 

których dotyczą § 1, 2 i 4 w art. 21
12

. 



– 16 – 

    Ponadto kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej oraz biorąc pod uwagę 

np. terminologię analogicznego art. 21
13 

§ 3 zdanie pierwsze, w art. 21
12 

§ 5 należałoby 

dokonać stosowanej korekty terminologicznej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4: 

a) w art. 21
12

 w § 5 skreśla się wyrazy „, o której mowa w § 1, 2 i 4,” oraz po wyrazie 

„zależnej” dodaje się wyrazy „uczestniczącej w grupie spółek”, 

b) w art. 21
13

 w § 3 skreśla się wyrazy „, o której mowa w § 1,”; 

 

11) art. 1 pkt 12 lit. a, art. 219 § 3 pkt 3 – w myśl art. 219 § 3 pkt 3 sprawozdanie 

z wyników ocen sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy nie jest częścią sprawozdania rady nadzorczej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku spółki akcyjnej ustawodawca 

zdecydował, że wyniki ocen sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego 

będą częścią sprawozdania rady nadzorczej (art. 382 § 3 w nowym brzmieniu i § 3
1
 – 

art. 1 pkt 34 noweli). Nasuwa się wobec tego pytanie, czy różne formy organizacyjno-

prawne spółek kapitałowych są wystarczającym argumentem przemawiającym za takim 

zróżnicowaniem. Multiplikowanie sprawozdań w przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością wydaje się być rozwiązaniem nieuzasadnionym i zbyt 

formalistycznym. Skoro w przypadku spółki akcyjnej wyniki oceny mogą być 

przedstawione w sprawozdaniu „zbiorczym” rady nadzorczej, tym bardziej takie 

rozwiązanie powinno być zastosowane w przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

    Analogicznie zmienione powinny być również przepisy dotyczące 

sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania dyrektorów niewykonawczych 

w prostej spółce akcyjnej. 

    Dodatkowo nasuwa się pytanie, dlaczego w katalogu obowiązków dyrektorów 

niewykonawczych pominięto sporządzenie i składanie sprawozdania z wyników oceny 

sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego spółki. Warto przy tym wziąć 

pod uwagę treść dzisiaj obowiązującego art. 300
76

 § 3 KSH, który przewiduje 

sporządzanie takiego sprawozdania. Nie jest też jasne, dlaczego w przypadku prostej 
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spółki akcyjnej ocena sprawozdania z działalności oraz ocena sprawozdania 

finansowego przeprowadzana jest w oparciu o kryteria prawidłowości i rzetelności, a nie 

jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej pod kątem ich 

zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym? W niżej zaproponowanej 

poprawce ujednolica się analogiczne regulacje dotyczące poszczególnych spółek. 

    Drobnej korekty terminologicznej wymaga także nowelizowany art. 382 § 3 

pkt 3. W przepisie tym nie spraecyzowano, jakie sprawozdanie sporządzać i składać ma 

rada nadzorcza spółki akcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w § 3 w pkt 3 skreśla się użyte po raz drugi wyrazy „pisemnego 

sprawozdania”; 

w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w § 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 300
82

 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności 

z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;”, 

b) w pkt 3 skreśla się użyte po raz drugi wyrazy „pisemnego sprawozdania”; 

 

w art. 1 w pkt 25 w lit. a, w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 300
82

 § 2 pkt 1, w zakresie ich 

zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; 

2) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1, oraz z działalności 

dyrektorów niewykonawczych za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie 

dyrektorów niewykonawczych).”; 

 

w art. 1 w pkt 34 w lit. a, w § 3 w pkt 3 po wyrazie „sprawozdania” dodaje się wyrazy 

„z działalności rady nadzorczej”; 

 

12) art. 1 pkt 12 lit. a, art. 219 § 4 zdanie drugie – w związku z tym, że w art. 219 § 4 zdanie 

pierwsze, § 4
1 

oraz 4
2
 ustawodawca wyróżnia jako źródło danych i informacji, do 

których dostęp przysługuje radzie nadzorczej, również dokumenty jako takie, a także 
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mając na uwadze analogiczny art. 300
76

 § 5, należy w art. 219 § 4 zdanie drugie 

uzupełnić przedmiot żądania o dokumenty. Analogiczna uwaga odnosi się do art. 300
71

 

§ 1 (art. 1 pkt 23 lit. a noweli) oraz art. 382 § 4 (art. 1 pkt 34 lit. c noweli). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 12 w lit. a, w § 4, 

b) w pkt 23 w lit. a, w § 1, 

c) w pkt 34 w lit. c, w § 4 

– po wyrazie „informacje,” dodaje się wyraz „dokumenty,”; 

 

13) art. 1 pkt 12 lit. b, art. 219 § 4
1
 i 4

2 
i inne – propozycja poprawki porządkującej spójniki. 

Propozycja poprawek: 

w art. 1: 

a) w pkt 12 w lit. b: 

– w § 4
1
 wyrazy „lub wyjaśnienia” zastępuje się wyrazami „oraz wyjaśnienia”, 

– w § 4
2
 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „oraz”, 

b) w pkt 23 w lit. b: 

– w § 1
1
 wyrazy „lub wyjaśnienia” zastępuje się wyrazami „oraz wyjaśnienia”, 

– w § 1
2
 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „oraz”, 

c) w pkt 34 w lit. d: 

– w § 5 wyrazy „lub wyjaśnienia” zastępuje się wyrazami „oraz wyjaśnienia”, 

– w § 6 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „oraz”; 

 

w art. 27 w ust. 1 i w art. 28 dwukrotnie wyrazy „oraz art. 12” zastępuje się wyrazami 

„, art. 12”; 

14) art. 1 pkt 12 lit. c, art. 219 § 6 – w przepisie tym posłużono się sui generis skrótem na 

określenie oświadczenia, o który mowa w art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Mając 

na uwadze § 6, § 8 i § 156 Zasad technik prawodawczej, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki. Analogiczne zmiany powinny być dokonane w art. 300
69

 § 3
1
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(art. 1 pkt 22 lit. b noweli), w art. 300
76

 § 3
1
 (art. 1 pkt 25 lit. b noweli) oraz art. 382 § 7 

(art. 1 pkt 34 lit. d noweli). 

Propozycja poprawek:  

w art. 1: 

a) w pkt 12 w lit. c, w § 6 wyrazy „odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania 

działalności” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 oraz z 2021 r. poz. 1598 i 2106)”, 

b) w pkt 22 w lit. b, w § 3
1
 wyrazy „odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania 

działalności” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym”, 

c) w pkt 25 w lit. b, w § 3
1
 wyrazy „odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania 

działalności” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym”, 

d) w pkt 34 w lit. d, w § 7 wyrazy „odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania 

działalności” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 14 ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym”; 

 

15) art. 1 pkt 13, art. 219
1
 § 1 i 3 – formułując przepisy odnoszące się do czynności 

nadzorczych ustawodawca jest niekonsekwentny terminologicznie. W części przepisów 

mówi się o pełnieniu czynności nadzorczych, w innych o podejmowaniu czynności 

nadzorczych, a jeszcze w innych o wykonywaniu czynności nadzorczych. Mając na 

uwadze § 10 Zasad techniki prawodawczej, należałoby uporządkować terminologię 

w tym zakresie. Nie budzi wątpliwości, że bez względu na to, czy ustawodawca mówi  

o pełnieniu, podejmowaniu, czy wykonywaniu czynności nadzorczych, każdorazowo 

chodzi mu o to samo (nie nadaje tym wyrazom różnych znaczeń). Uznając za 

prawidłowe sformułowanie „wykonywać czynności nadzorcze”, proponuje się przyjęcie 

niżej zaproponowanych poprawek terminologicznych. Analogicznych zmian należałoby 

dokonać w art. 390 § 2 oraz art. 390
1
 (art. 1 pkt 39 i 40 noweli). 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 13, w art. 219
1
: 

– w § 1 wyraz „pełnienia” zastępuje się wyrazem „wykonywania”, 

– w § 3 wyraz „podejmować” zastępuje się wyrazem „wykonywać”, 

b) w pkt 39, w art. 390 w § 2wyraz „podejmować” zastępuje się wyrazem „wykonywać”, 

c) w pkt 40, w art. 390
1
: 

– w § 1 w pkt 1 i 2 wyraz „pełnienia” zastępuje się wyrazem „wykonywania”, 

– w § 3 wyraz „podejmować” zastępuje się wyrazem „wykonywać”, 

– w § 4 wyraz „podejmowanych” zastępuje się wyrazem „wykonywanych”; 

 

16) art. 1 pkt 15, art. 221
1
 § 4 zdanie drugie i § 7 – istotą tego przepisu jest nałożenie na 

przewodniczącego rady nadzorczej obowiązku zwołania posiedzenia rady nadzorczej na 

żądanie zarządu lub członka rady nadzorczej. Można również przypuszczać, że intencją 

prawodawcy było ograniczenie swobody przewodniczącego rady nadzorczej w zakresie 

ustalenia (wyznaczenia) terminu posiedzenia rady. Jak można się domyśleć 

ustawodawca chciał, aby termin posiedzenia musiał być wyznaczony na dzień, który 

będzie przypadł w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania przez przewodniczącego 

rady stosownego żądania. Zakładają trafność przyjętej interpretacji należy stwierdzić, że 

przepis nie do końca precyzyjnie oddaje intencję prawodawcy. Sugeruje on bowiem, że 

posiedzenie rady nadzorczej w wyznaczonym terminie na pewno się odbędzie. Jest 

zasadnicza różnica terminologiczna i merytoryczna pomiędzy sformułowaniami 

„wyznaczyć termin posiedzenia”, czy też „zwołać posiedzenie na jakiś dzień”, 

a sformułowaniem „odbyć posiedzenie”. Fakt zwołania posiedzenia na jakiś dzień nie 

musi oznaczać, że posiedzenie takie w tym dniu się odbędzie. Z przyczyn obiektywnych 

może być to bowiem niemożliwe. Mając na uwadze, że formułowane przepisy muszą 

być funkcjonalne oraz kierując się racjonalnością prawodawcy, proponuje się przyjęcie 

niżej sformułowanej poprawki. Analogicznej korekty należałoby dokonać w odniesieniu 

do zmienianego art. 389 § 4 KSH.    

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 



– 21 – 

a) w pkt 15, w art. 221
1
 w § 4, 

b) w pkt 39, w art. 389 w § 4 

 – wyrazy „, które odbywa się” zastępuje się wyrazami „na dzień przypadający”; 

 

17) art. 1 pkt 16 lit. a i c, art. 222 § 2 i § 4
3
 – skoro w § 4

3
 zdecydowano się odesłać do 

art. 209, a nie powtórzyć albo nazywać jego treść, analogiczną technikę należałoby 

zastosować w odniesieniu do zdania drugiego w § 2. Zdaniem tym nakazuje się 

odpowiednie stosowanie do protokołów rady nadzorczej przepisów dotyczących 

protokołów zarządu, a więc de facto odpowiednie stosowanie art. 208
1
. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 16: 

a) w lit. a, w § 2 skreśla się zdanie drugie,  

b) w lit. c, w § 4
3
 wyraz „Przepis” zastępuje się wyrazami „Przepisy art. 208

1
 i”; 

 

18) art. 1 pkt 18, art. 231 § 4
1
 zdanie pierwsze – wskazany przepis stanowi, że dokumenty 

odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu 

finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane 

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

zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zapewne wolą ustawodawcy było 

wskazanie w tym przepisie, jakich dokumentów może żądać wspólnik i kiedy 

najwcześniej może swoje żądanie wyartykułować. Mając na względzie, że określenie 

„licząc od” jest formułą stosowaną przez prawodawcę w regulacjach, w których określa 

się sposób obliczania terminów (wskazanie momentu, okoliczności, dnia, zdarzenia, od 

którego liczy się dany termin) oraz fakt, że analizowany przepis nie określa terminu na 

zgłoszenie żądania, ale pierwszy dzień, w którym można skutecznie zgłosić żądanie, a 

także mając na względzie należytą komunikatywność przepisu, należałoby przyjąć niżej 

sformułowaną poprawkę. Analogiczna uwaga odnosi się do art. 300
48

 § 4 (art. 1 pkt 27 

noweli) oraz art. 395 § 4 (art. 1 pkt 42 noweli). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 18, w § 4
1
, 
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b) w pkt 27, w § 4, 

c) w pkt 42, w § 4 

– wyrazy „licząc od dnia” zastępuje się wyrazami „nie wcześniej niż w dniu”; 

 

19) art. 1 pkt 23 lit. c, art. 300
71

 § 2 – wskazany przepis przewiduje, że jeżeli umowa spółki 

nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może żądać przedstawienia radzie 

nadzorczej na najbliższym posiedzeniu określonych informacji, dokumentów, 

sprawozdań lub wyjaśnień. Przepis nie określa na kim spoczywa w takim przypadku 

obowiązek informacyjny (od kogo można żądać określonych informacji, dokumentów, 

sprawozdań lub wyjaśnień) oraz jaki może być zakres przedmiotowy żądania (czego 

lub kogo mogą dotyczyć określone informacje, dokumenty, sprawozdania lub 

wyjaśnienia). Zakładając, że zakres przedmiotowy i podmiotowy 

obowiązku/uprawnienia przewidzianego w art. 300
71 

§ 2 jest taki sam jak określony 

w § 1 tego artykułu (wynika to pośrednio z art. 300
76

 § 5), proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki uściślającej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 23 w lit. c, w § 2 po wyrazie „żądać” dodaje się wyrazy „od zarządu oraz osób, 

o których mowa w § 1, oraz po wyrazie „wyjaśnień” dodaje się wyrazy „dotyczących spółki, 

o których mowa w § 1”; 

 

20) art. 1 pkt 24, art. 300
71a

 – w przepisach regulujących zasady powoływania 

i funkcjonowania doradcy rady nadzorczej w prostej spółce akcyjnej nie uregulowano 

kwestii sposobu udostępniania akcjonariuszom wyników pracy doradcy rady nadzorczej 

oraz relacji pomiędzy art. 300
71a

 § 5, a innymi przepisami, które przewidują obowiązki 

informacyjne względem akcjonariuszy (tj. regulacji analogicznych do zawartych 

w art. 382
1 

§ 6 i 7). Nasuwa się wobec tego pytanie, czy taki zabieg ustawodawcy był 

celowy? Jeśli nie należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę ujednolicającą 

regulacje KSH. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 24, w art. 300
71a

 po § 5 dodaje się § 5a i 5b w brzmieniu: 



– 23 – 

„§ 5a. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników 

pracy doradcy rady nadzorczej, zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia 

o zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia 

uchwały rady nadzorczej. 

§ 5b. Przepisy § 5 i 5a nie uchybiają obowiązkom informacyjnym wynikającym 

z przepisów szczególnych.”; 

 

21) art. 1 pkt 25 lit. c, art. 300
76

 § 5 – w przepisie tym nie wskazano zakresu 

przedmiotowego żądania (czego lub kogo mogą dotyczyć określone informacje, 

dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia). Analogicznie do art. 300
71

 § 1 należałoby 

wskazać, że dyrektorzy niewykonawczy mogą żądać informacji, dokumentów, 

sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub 

majątku. Ponadto prawo dyrektorów niewykonawczych do żądania przedstawienia 

informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień powinno być uregulowane 

w odrębnej jednostce redakcyjnej. Podobnie jak to uczynił ustawodawca w art. 300
71

 

§ 2. 

    Nasuwa się również pytanie, dlaczego w art. 300
76

 nie sformułowano 

przepisów analogicznych do dodawanych do art. 300
71

 § 1
1
 i 1

2
? 

    Zakładając, że intencją prawodawcy jest, aby podobne kwestie regulowane 

były podobnie, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. W przypadku 

dokonania zmiany art. 300
76

 konieczna będzie odpowiednia korekta dodawanego 

art. 587
1
 § 1 (przepis karny). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 25: 

– w lit. c, w § 5 wyrazy ”oraz żądać ich przedstawienia na wskazanym posiedzeniu rady 

dyrektorów lub jej komitetu” zastępuje się wyrazami „dotyczących spółki, 

w szczególności jej działalności lub majątku”, 

– dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) dodaje się § 6–8 w brzmieniu: 

„§ 6. Dokumenty, informacje, sprawozdania oraz wyjaśnienia, o których 

mowa w § 5, są przekazywane radzie nadzorczej niezwłocznie, nie później niż 
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w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do dyrektora lub osoby 

obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. 

§ 7. Dyrektor wykonawczy nie może ograniczać dyrektorowi 

niewykonawczemu dostępu do żądanych przez niego dokumentów, informacji, 

sprawozdań oraz wyjaśnień, o których mowa w § 5. 

§ 8. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy dyrektor niewykonawczy 

może żądać od osób, o których mowa w § 5, przedstawienia radzie dyrektorów lub 

jej komitetowi na wskazanym posiedzeniu określonych dokumentów, informacji, 

sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, o których mowa w § 5.”.”, 

b) w pkt 47, w art. 587
1
 w § 1 wyrazy „art. 300

76
 § 5” zastępuje się wyrazami „art. 300

76
 § 5–

8”; 

 

22) art. 1 pkt 33, art. 380
1
 § 2 – zgodnie z art. 380

1
 § 1 zarząd spółki akcyjnej jest 

obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie nadzorczej 

przewidzianych w przepisie informacji. Zgodnie z § 2 wskazanego artykułu realizacja 

obowiązku informacyjnego obejmować ma także posiadane przez zarząd informacje 

dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. W związku z tym nasuwa się 

pytanie, czy przekazywana radzie nadzorczej informacja nie powinna obejmować 

swoim zakresem również informacji dotyczącej innych niż spółki podmiotów zależnych 

bądź powiązanych, np. spółdzielni zależnych?  

    Podobna wątpliwość odnosi się do art. 384
1
 § 1, który stanowi, że zawarcie 

przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, 

której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie 

roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie 

ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, wymaga zgody rady 

nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej. Nie budzi wątpliwości, że spółka może 

zawrzeć umowę spełniającą wskazane kryteria również z innym podmiotem, 

np. spółdzielnią zależną.  

    Ewentualne propozycje poprawek zostaną sformułowane po ustaleniu intencji 

prawodawcy. 

 

23) art. 1 pkt 36, art. 384
1
 § 1 i 4 – kierując się § 156 Zasad techniki prawodawczej oraz 

mając na względzie, że zawarte w § 1 i 4 odesłania zewnętrzne do przepisów nazwanych 
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przedmiotowo nie mają żadnej wartości normatywnej, należałoby przyjąć niżej 

sformułowaną poprawkę techniczno-legislacyjną. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 36, w art. 384
1
: 

a) w § 1 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów o rachunkowości”, 

b) w § 4 skreśla się wyrazy „zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi”; 

 

23) art. 1 pkt 40, art. 390
1 

§ 3 – skoro w przypadku, o którym mowa w art. 390
1 

§ 1 pkt 1, 

znajdzie zastosowanie art. 382 § 5, należałoby również stosować art. 382 § 6. Przepisy 

te są bowiem powiązane merytorycznie. Przyjmując, że trafnie odczytano intencję 

prawodawcy, proponuje się korektę odesłania w dodawanym art. 390
1 

§ 3. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 40, w art. 390
1 

w § 3 wyrazy „art. 382 § 5” zastępuje się wyrazami „art. 382 § 5 

i 6”; 

 

24) art. 1 pkt 47, art. 587
1
 § 1 – dodawany przepis karny rodzi dwie wątpliwości. Po 

pierwsze nie jest jasne, dlaczego odsyłając w nim do art. 300
71

 § 1
2
 (przepis ten 

przewiduje, że zarząd prostej spółki akcyjnej nie może ograniczać członkom rady 

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

wyjaśnień dotyczących spółki) nie odsyła się konsekwentnie do art. 219 § 4
2
 i art. 382 

§ 6, które to przepisy są odpowiednikami art. 300
71

 § 1
2
 w zakresie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Skoro penalizuje się naruszenie zakazu 

przewidzianego w art. 300
71

 § 1
2
, należałoby penalizować również czyn polegający na 

naruszeniu zakazów wynikających z art. 219 § 4
2
 i art. 382 § 6. Ustawodawca musi być 

konsekwentny w zakresie swoich ocen i preferencji, a ustawa musi być spójna 

aksjologicznie i prakseologicznie. Po drugie znamiona czynu zabronionego 

polegającego na naruszeniu nakazu albo zakazu wynikającego z przepisu 

merytorycznego ustawy muszą być adekwatne do tego nakazu albo zakazu. Trzeba mieć 

przy tym na uwadze wymagania dotyczące formułowania przepisów karnych 
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sformułowane w § 75 Zasad techniki prawodawczej
3)

. Zasady nie pozostawiają 

redaktorowi tekstu normatywnego swobody w zakresie sposobu formułowania przepisu 

sankcyjnego. Redaktor w szczególności zobligowany jest do skorelowania treści nakazu 

albo zakazu, wynikającego z przepisu materialnego, z opisem znamion czynu 

zabronionego. W analizowanym przypadku opisu znamion nie da się pogodzić 

z brzmieniem art. 300
71

 § 1
2
, do którego odsyła przepis karny. 

    Mając powyższe na względzie, należałoby po pierwsze uzupełnić odesłania, 

a po drugie zmodyfikować (de facto uzupełnić) znamiona czynu zabronionego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 47, w art. 587
1
 w § : 

a) wyrazy „art. 219 § 4 i 4
1
” zastępuje się wyrazami „art. 219 § 4–4

2
”, 

b) wyrazy „art. 382 § 4 i 5” zastępuje się wyrazami „art. 382 § 4–6”, 

c) po użytym po raz drugi wyrazie „wyjaśnień” dodaje się wyrazy „, lub ogranicza dostęp do 

tych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień”; 

 

25) art. 4, art. 5 ust. 2 – dążąc to tego, aby sformułowane w przepisie odesłanie nie budziło 

żadnych wątpliwości, w szczególności w kontekście tego, czy określenie „w zakresie 

dotyczącym umorzenia przymusowego” odnosi się zarówno do art. 199, jak i art. 359 

KSH, czy wyłącznie do art. 359 KSH, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę 

uściślającą. Analogiczna uwaga odnosi się do art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym w nowym brzmieniu. 

 

 

 

 

                                                 

3)
 Przepisy § 75 ust. 1 i 2 Zasad techniki prawodawczej stanowią: 

„1. W przepisie karnym znamiona czynu zabronionego określa się w sposób wyczerpujący, bez odsyłania do 

nakazów lub zakazów zawartych w pozostałych przepisach tej samej ustawy, w przepisach innych ustaw, 

w tym ustaw określanych jako „kodeks”, w postanowieniach umów międzynarodowych ratyfikowanych 

za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie lub w dających się bezpośrednio stosować postanowieniach 

aktów normatywnych ustanowionych przez organizacje międzynarodowe lub organy międzynarodowe. 

2.  Odesłanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się tylko w przypadku, gdy bezprawność czynu polega na 

naruszeniu nakazów lub zakazów wyraźnie sformułowanych w innych przepisach tej samej ustawy lub 

w postanowieniach umów lub aktów, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku w przepisie karnym, 

stosując odesłanie, używa się zwrotu: „Kto wbrew przepisom art. ... (postanowieniom art. ...)”.”. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 21
11

 i 

art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1526 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2052 i …) oraz w zakresie dotyczącym 

umorzenia przymusowego przepisów art. 199 i art. 359 tej ustawy.”; 

 

w art. 13 w pkt 2, art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów 

art. 21
11

, art. 300
45

 i art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych oraz w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego przepisów art. 199, 

300
44

 i art. 359 tej ustawy.”. 

 

26) art. 5, art. 38 pkt 1 lit. ga – w myśl dodawanego przepisu w dziale 1 rejestru 

przedsiębiorców będzie się zamieszczało wzmiankę o uczestnictwie spółki lub innego 

przedsiębiorcy w oznaczonej grupie spółek ze wskazaniem charakteru tego 

uczestnictwa, w tym dane spółki dominującej albo podmiotu, do którego stosuje się 

przepisy o spółce dominującej, albo dane spółki zależnej. W przepisie tym nie 

uwzględniono, że zgodnie z dodawanym do KSH art. 21
16

 § 1 przepisy o grupie spółek 

dotyczące spółki zależnej będzie się stosowało odpowiednio do spółki powiązanej ze 

spółką dominującą, jeżeli umowa albo statut spółki powiązanej tak stanowią. Mając na 

uwadze konieczność zapewnienia kompletności wpisu w rejestrze przedsiębiorców 

i spójność pomiędzy KSH a ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5, w lit. ga po wyrazie „zależnej” dodaje się wyrazy „albo podmiotu, do którego stosuje 

się przepisy o spółce zależnej”; 

 

27) art. 10 pkt 2, art. 81 ust. 2c pkt 5 – mając na względzie komunikatywność przepisu, 

a przede wszystkim konieczność wyeliminowania wątpliwości, czy analizowany przepis 

odsyła do art. 24 ust. 1–2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czy też do tak oznaczonych 

przepisów, ale w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 10 w pkt 2, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3, stosuje się art. 24 ust. 1–

2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie 

uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b i 152–154 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku 

osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochody, 

o których mowa w pkt 1 i 3, ustala się z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie 

drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.”; 

 

28) art. 20 ust. 2 – przepis obliguje (jako konsekwencję zmian wprowadzonych do KSH 

ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz niektórych innych ustaw) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego do 

udzielenia, niezwłocznie po otrzymaniu danych Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, sądom rejestrowym informacji o osobach wpisanych przed dniem 

1 października 2018 r. do Krajowego Rejestru Sądowego jako prokurenci spółek 

handlowych, skazanych za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 KSH, w brzmieniu 

dotychczasowym. Obowiązujący art. 18 ust. 4 przewiduje, że skazanego można zwolnić 

z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej albo skrócić czas obowiązywania zakazu 

wobec niego, o ile skazany wystąpi ze stosownym wnioskiem w terminie 3 miesięcy od 

dnia uprawomocnienia się wyroku. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. 

O wniosku postanowieniem rozstrzyga sąd. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy 

wystarczające z punktu widzenia intencji prawodawcy będzie przekazanie sądom 

rejestrowym wyłącznie informacji o skazaniu za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2. 

Czy nie będzie to prowadziło do sytuacji, w której prokurent zostanie wykreślony 

z rejestru przedsiębiorców pomimo tego, że w odniesieniu do niego wydano pozytywne 

postanowienie, o którym mowa w art. 18 ust. 4 KSH. Ponadto, nie jest jasne, czy wolą 
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ustawodawcy jest, aby do sądu rejestrowego trafiała informacja dotycząca osoby, 

w przypadku której upłynął 5 letni okres, o którym mowa w art. 18 ust. 3 KSH albo, 

której skazanie uległo zatarcie. Z punktu widzenia sądu rejestrowego informacja 

dotycząca takiej osoby wydaje się zbędna. Sąd nic z nią nie będzie mógł „zrobić”. 

    Należy przy tym pamiętać, że określenie „przed dniem 1 października 2018” 

rozciąga się wstecznie de facto do dnia 1 stycznia 2001 r., kiedy wszedł w życie art. 18 

§ 2 KSH (a może nawet dnia, gdy wchodziła w życie ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. 

o Krajowym Rejestrze Sądowym). 

    Wydaje się, że intencją prawodawcy było, aby do sądu rejestrowego trafiły 

wyłącznie informacje odnoszące się do osób, które objęte są zakazem, o którym mowa 

w art. 18 § 2. Zakładając, że trafnie odczytano ratio legis przepisu dostosowującego, 

proponuję się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Informacja, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje osób, w stosunku do których 

zakaz, o którym mowa w art. 18 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, ustał oraz osób zwolnionych 

z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej na podstawie art. 18 § 4 ustawy zmienianej 

w art. 1.”; 

 

29) art. 24 ust. 2 – przepis ten nakłada na dotychczasowego pracodawcę (de facto dyrektora 

generalnego w poszczególnych ministerstwach) obowiązek zawiadomienia na piśmie 

pracowników, którzy staną się pracownikami urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie 

ich stosunków pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Przepis w okresie, 

w którym będzie trzeba się do niego zastosować, nie będzie miał mocy obowiązującej. 

Przepis art. 24 ust. 2 wejdzie bowiem w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia 

ustawy, a nie z dniem ogłoszenia (ew. z dniem następującym po dniu ogłoszenia). 

Ewentualna propozycja poprawki zostanie sformułowana po ustaleniu intencji 

prawodawcy w przedmiotowej kwestii. 

 

30) art. 32 – w związku z tym, że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie 

obowiązany wskazać swojego przedstawiciela do składu Rady Narodowego Centrum 
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Badań i Rozwoju (zob. art. 32) oraz mając na uwadze, że członkowie rady pełnią swoje 

funkcje kadencyjnie. przy czym co 2 lata następuje wymiana piętnastu członków Rady, 

nasuwa się pytanie, jak będzie liczona kadencja nowo wskazanego członka Rady? Nie 

znajdzie bowiem w tym przypadku zastosowania art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (przepis ten przewiduje, że  

w przypadku odwołania albo śmierci członka Rady przed upływem kadencji minister 

niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę do końca kadencji). 

   Ewentualna zmiana zostanie zaproponowana po ustaleniu intencji 

prawodawcy. 

 

31)  art. 34 – zgodnie z art. 34 ust. 1 minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

będzie mógł odwołać przed upływem kadencji członków zarządu oraz członków Rady 

Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w terminie miesiąca od dnia wejścia zmian 

w z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Jednocześnie 

w ust. 2 wskazanego artykułu przesądza się, że istniejące w dniu wejścia w życie noweli 

stosunki pracy członków Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, wygasają 

w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zmian. Kategoryczność ust. 2 nasuwa 

wątpliwości. Z językowego punktu widzenia możliwa jest interpretacja, że przepis ten 

odnosi się również do stosunków pracy tych członków zarządu Fundacji, którzy nie 

zostaną odwołani na podstawie ust. 1. W przepisie mówi się bowiem o wszystkich 

członkach zarządu, a nie wyłącznie o tych, którzy zostaną odwołani. Wydaje się, że nie 

to było intencją ustawodawcy. Można domniemywać, że ust. 2 miał być w założeniu 

prawodawcy uzupełnieniem regulacji zawartej w ust. 1. Poza tym nie jest jasne, co 

ustawodawca ma na myśli mówiąc, że stosunek pracy wygasa w terminie miesiąca. Czy 

ma on wygasnąć z dniem odwołania (a to zgodnie z ust. 1 musi być dokonane 

w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie art. 17), czy też z upływem miesiąca od 

dnia wejścia w życie zmian (tj. dnia wejścia w życie art. 17)? 

   Poniżej zaproponowano alternatywne propozycje poprawek. W pierwsze 

propozycji przyjęto, że wygaśnięcie stosunku pracy wiąże się z odwołaniem członka 

zarządu, a skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy nastąpi z dniem odwołania. 

W drugiej zaś propozycji przyjęto, że wygaśnięcie stosunku pracy wiąże się 

z odwołaniem członka zarządu, a skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy nastąpi 
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z upływem miesiąca od dnia wejścia w życie art. 17 (a więc być może później niż 

z dniem odwołania). 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku odwołania członka Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu 

Przyszłości, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 17, na podstawie ust. 1, stosunek 

pracy tego członka wygasa. 

 

albo 

 

w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku odwołania członka Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu 

Przyszłości, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 17, na podstawie ust. 1, stosunek 

pracy tego członka wygasa z upływem miesiąca od dnia wejścia w życie art. 17.”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


