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Prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes 
Kierownik Zakładu Prawa Handlowego UŁ

Ekspertyza w przedmiocie ustawy  
z dnia 9.02.2022 r. o zmianie ustawy  
– Kodeks spółek handlowych  
i niektórych innych ustaw 
(druk senacki nr 634)

Zagadnienia ogólne

1. W dniu 9 lutego 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - 
Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw (druk senacki 
nr 634), dalej „Nowela”. Projekt Noweli został przygotowany przez 
zespół działający w ramach Ministerstwa Aktywów Państwowych.

2. Nowelizacja obejmuje w zasadzie dwa obszary regulacji Kodeksu 
spółek handlowych (dalej „KSH”) – po pierwsze – prawo grup spół-
ek. Po drugie, dotyczy kompetencji oraz zasad funkcjonowania za-
rządów (rad dyrektorów w prostej spółce akcyjnej) i rad nadzorczych 
spółek kapitałowych.

3. Poza nowelizacją KSH Nowela wprowadza zmiany innych ustaw. 
W art. 2 Noweli zmieniono art. 4582 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego1. W art. 5 zmieniono ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym2, w art. 8 ustawę Prawo upadłościowe3, w art. 13 ustawę 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym4. Pozostałe zmiany 
ustaw nie są związane ze zmianą KSH i dotyczą innych materii.

 1  Ustawa z  dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
z 2021, poz. 1805 z późn. zm.). 

 2  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 
z późń. zm.).

 3  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 
z późn. zm.).

 4 Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) .
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4. Niniejsza opinia nie odnosi się szczegółowo z osobna do każdego 
przepisu zmienianego/wprowadzanego w Noweli. Poszczególne 
przepisy będą przywoływane tylko dla uzasadnienia ogólnych tez 
wskazywanych w Opinii. Antycypując główny wniosek, w tym miej-
scu już wskazuję, że jestem w całości przeciwny uchwaleniu Nowe-
li, co zwalnia mnie z konieczności przeprowadzania szczegółowej 
egzegezy każdego proponowanego przepisu.

5. Poważne zastrzeżenia budzi sposób przygotowania Noweli. Z ubo-
lewaniem należy przypomnieć, że decyzją Ministra Sprawiedliwo-
ści Zbigniewa Ziobro rozwiązana została Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP. Nie powstało 
żadne ciało w jej miejsce. Projekty nowelizacyjne w obrębie prawa 
cywilnego, w tym prawa spółek, stały się domeną zespołów ad hoc 
powoływanych przez ministrów różnych resortów, zapominając, 
że mamy do czynienia z kodeksem, czyli aktem tworzącym system, 
dlatego należy uwzględniać pozycję i rolę danej instytucji w całym 
systemie, a nie tylko konkretną regulację.  Taka sytuacja miała miej-
sce także w przypadku Noweli.

6. Brak Komisji Kodyfikacyjnej powoduje, że prace nad projektami 
nowelizacji prowadzone są w zespołach powoływanych arbitralnie 
przez ministrów resortów zainteresowanych zmianami w usta-
wach. Zespoły te nie mają składu reprezentatywnego dla środowi-
ska naukowego adekwatnego dla danej materii regulacji. Tak też jest 
niestety w przypadku Noweli. Przygotowanie projektu „na zlecenie” 
przez niereprezentatywny zespół wyklucza prowadzenie rzeczy-
wistej dyskusji naukowej i odbija się wyraźnie na jakości Noweli. 
Projektu nie poddano też rzetelnej dyskusji w środowisku doktryny 
prawa spółek np. na forum odpowiednich konferencji naukowych 
z zapewnionym udziałem reprezentatywnego grona specjalistów. 
Analogiczna sytuacja miała zresztą miejsce w przypadku poprzed-
niej „dużej” nowelizacji KSH, wprowadzającej kontrowersyjną 
prostą spółkę akcyjną. Osobną sprawą jest, czy w skład zespołu 
przygotowującego Nowelę wchodzą osoby, które są niezależne od 
Ministrestwa Aktywów Państwowych. 

7. Zdecydowana większość przedstawicieli doktryny prawa spółek, 
w tym osoby mające największy dorobek naukowy w zakresie pra-
wa grup spółek, sprzeciwiają się nowelizacji. Dotyczy to także osób, 
które do pewnego momentu uczestniczyły w zespole przygotowują-
cym Nowelę.

8. Reasumując powyższy wątek: projekt stanowi efekt prac zespołu 
złożonego z osób, które: 1) nie są reprezentatywne dla doktryny 
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dyscypliny (prawa spółek), 2) nie są niezależne. Ta konstatacja po-
woduje, że już z tego powodu projekt Noweli budzi uzasadnione za-
strzeżenie co do faktu czy powinien zostać przygotowany w takim 
trybie.

9. Przygotowanie Noweli rażąco uchybia także zasadom techni-
ki legislacyjnej, określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „zasad techniki prawodawczej”5. 
W szczególności w uzasadnieniu Noweli nie zostały przedstawione 
w rzeczowy i wiarygodny sposób przyczyny wprowadzenia nowej 
regulacji i przewidywane skutki wprowadzenia nowej regulacji. 
By nie rozszerzać tego watku przyłączam się do opinii prof. SGH 
dr. hab. Tomasza Siemiątkowskiego (w szczególności tytuł: Proces 
tworzenia prawa nie ma prawa być eksperymentem!) i opinii prof. 
dr. hab. Michał Romanowskiego (UW), sporządzonych na etapie 
prac w Sejmie oraz ich stanowisk prezentowanych na posiedzeniu 
właściwej podkomisji w Sejmie.

10. W Noweli zawarte zostały też zmiany innych ustaw, które nie są 
w żaden sposób związane z nowelizacją KSH, jak chociażby w art. 10 
znalazła się nowelizacja składki zdrowotnej przedsiębiorców (także 
art. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 nie mają związku ze zmianą 
KSH). Praktyka „doklejania” zmian w innych przepisach, niezwią-
zanych z zasadniczą regulacją podlegającą zmianie, jest naganna 
sama w sobie (Ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów regu-
lujących sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego lub 
podmiotowego albo z nimi nie wiążą się - § 3 ust. 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej”) i budzi zarzuty natury konstytucyjnej (co do zgod-
ności z art. 2 Konstytucji RP). Jednocześnie, „doklejki” do właściwej 
substancji utrudniają procedowanie Noweli, w szczególności podję-
cie decyzji o jej odrzuceniu w całości zamiast wnoszenia poprawek. 
To rodzaj swoistego „szantażu legislacyjnego” stosowanego od kil-
ku lat przez wnioskodawców projektów wielu ustaw i nowelizacji. 
A szantażowi nie powinno się ulegać co do zasady. Zastosowanie 
tego „zabiegu legislacyjnego” jest – w mojej opinii – wystarczają-
cym powodem, by Nowelę odrzucić w całości. Przede wszystkim 
jednak treść Noweli budzi zasadnicze zastrzeżenia, poczynając już 
od pierwszego przepisu z zakresu prawa grup spółek. 

 5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 poz. 283).
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Prawo koncernowe

11. Zgodnie z proponowanym art. 211 § 1 Spółka dominująca oraz spółka 
zależna, które uczestniczą w grupie spółek, kierują się obok interesu 
spółki interesem grupy spółek, o ile nie zmierza to do pokrzywdze-
nia wierzycieli lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariuszy 
mniejszościowych spółki zależnej. Przepis ten wzbudza zasadnicze 
wątpliwości. Po pierwsze, wątpliwe jest samo pojęcie interesu grupy 
spółek. Jest ono wprawdzie dyskutowane na różnych forach, tak-
że zagranicznych, jak się jednak wydaje, ujęcie takie jest sztuczne. 
W istocie mamy do czynienia z interesem wspólnika większościo-
wego – spółki dominującej w grupie, a pozostałe spółki (zależne) są 
de facto instrumentami do realizacji tego interesu. Pojęcie interesu 
grupy spółek w rzeczywistości ma legitymizować dopuszczalność 
działania zarządu spółki zależnej wbrew interesowi własnej spółki, 
często na szkodę tej spółki a w interesie wspólnika większościowego. 
Po drugie, interes spółki zależnej tak czy inaczej jest definiowany 
przez spółkę dominującą, co odbiera tej przesłance (interesu gru-
py spółek) jakiekolwiek znaczenie. Po trzecie, na co zwraca uwa-
gę prof. dr hab. Michał Romanowski w swojej opinii sporządzonej 
na etapie prac w Sejmie, pojęcie interesu grupy spółek i działanie 
spółki zależnej w tym interesie jest oderwaniem interesu spółki od 
interesu jej akcjonariuszy. Oznacza to podporządkowanie interesu 
spółki i wszystkich akcjonariuszy łącznie interesowi wspólnika 
większościowego, pod płaszczykiem działania w interesie grupy 
spółek.

12. Należy pochylić się nad sposobem powołania grupy spółek w myśl 
Noweli. Zgodnie z art. 211 § 2 Zgromadzenie wspólników albo walne 
zgromadzenie spółki zależnej podejmuje większością trzech czwartych 
głosów uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek ze wskazaniem 
spółki dominującej. Natomiast zgodnie z § 3 ww. przepisu Spółka 
dominująca i spółka zależna ujawniają w rejestrze uczestnictwo 
w grupie spółek. Ujawnienie uczestnictwa w grupie spółek następuje 
przez wpisanie wzmianki do rejestru. Przepisów art. 212–214, art. 216, 
art. 217, art. 2110 i art. 2111 nie stosuje się przed ujawnieniem uczest-
nictwa w grupie spółek. Jeżeli spółka dominująca posiada siedzibę za 
granicą, uczestnictwo w grupie spółek wystarczy ujawnić w rejestrze 
spółki zależnej.

13. Przyjęta koncepcja oznacza, że z grupą spółek mamy do czynienia, 
gdy spółka zależna podjęła odpowiednią uchwałę a uczestnictwo 
w grupie zostało ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym 
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(KRS) zarówno przez spółkę dominującą jak i spółki zależne. Ze 
znowelizowanych przepisów nie wynika natomiast, czy wpis w KRS 
ma charakter konstytutywny czy deklaratoryjny. Wynika z nich 
tylko to, że pewnych, odnoszących się do grup spółek, przepisów nie 
stosuje się przed dokonaniem wpisu. Z przyjętych regulacji wynika 
natomiast, że nabycie statusu grupy spółek w rozumieniu Nowe-
li, a tym samym podleganie jej regulacji, pozornie tylko zależy od 
decyzji spółek tworzących grupę, a w rzeczywistości – od spółki 
dominującej.

14. W doktrynie i praktyce wyróżnia się dwa rodzaje koncernów – kon-
cerny faktyczne i umowne. Koncerny faktyczne oparte są o faktycz-
ny stosunek dominacji – zależności, w szczególności o powiązanie 
kapitałowe. Koncern umowny powstaje wówczas, gdy pomiędzy 
spółką zależną a spółką dominującą zawarta została umowa o od-
prowadzanie zysku,  zwłaszcza umowa o zarządzanie spółką za-
leżną. Tymczasem w Noweli tworzy się trzecią kategorię koncernu, 
którą można określić jako koncern „formalny”, gdyż nie jest to kon-
cern umowny (w prawie niemieckim koncernem „formalnym” jest 
koncern umowny) ani typowy, nieformalny koncern faktyczny. 
Koncern formalny musi być wszak także koncernem faktycznym, 
skoro spółka dominująca musi posiadać (sama lub w porozumieniu) 
75% udziałów/akcji spółki zależnej, by przegłosować w niej uchwałę 
o przystąpieniu do grupy kapitałowej.

15. Zawarte w Noweli przepisy koncernowe będą odnosić się tylko do 
koncernu formalnego. Kwalifikowanie grupy jako koncernu formal-
nego, a więc grupy spółek w rozumieniu Noweli będzie uzależnione 
wyłącznie od woli spółki dominującej. Tym samym wiele grup spółek, 
będących koncernami faktycznymi (nieformalnymi) pozostanie poza 
przedmiotową regulacją. Wbrew twierdzeniom zawartym w uza-
sadnieniu Noweli, zgodnie z którymi przedmiotowa regulacja odnosi 
się właśnie do koncernów faktycznych. W tym sensie regulację za-
wartą w Noweli uznać należy, za mającą znacznie mniejsze znaczenie 
gospodarcze niż zapowiadane w uzasadnieniu Noweli.

16. Jak wskazałem, można założyć, że większość grup kapitałowych 
(koncernów faktycznych) pozostanie poza regulacją, gdyż spółki 
dominujące w tych grupach nie będą zainteresowane kwalifikacją 
„koncernową”, by nie ponosić odpowiedzialności i obowiązków wy-
nikających z opiniowanej regulacji. Regulacja w rzeczy samej po-
zwala na wydawanie poleceń przez wspólnika – spółkę dominującą 
i pod pewnymi warunkami zezwala zarządom spółek zależnym na 
dokonywanie czynności sprzecznych z interesami zarządzanych 
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przez nie spółek. Można jednak założyć, że wiele grup kapitało-
wych wprawdzie stanie się grupami kapitałowymi w wersji Noweli, 
jednak nie zmieni to praktyki wydawania nieformalnych poleceń 
(czyli jak dotychczas), by unikać negatywnych konsekwencji z tym 
związanych.

17. Drugą stroną medalu jest ponoszenie przez spółkę dominującą od-
powiedzialności: 1) za zobowiązania spółek zależnych, 2) wobec 
spółek zależnych za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego 
polecenia, 3) wobec wspólników/akcjonariuszy spółek zależnych, 
co może zniechęcać do tworzenia koncernu „formalnego”. Odpowie-
dzialność ta jednak obwarowana jest szeregiem warunków, które 
mogą zmniejszać skuteczność jej dochodzenia  (tym niemniej może 
być ona ponoszona.

18. Niemal wszystkie obecne grupy spółek w Polsce stanowią koncerny 
faktyczne. Sporne jest, czy występuje potrzeba regulacji szczegól-
nej dla takich grup. Osobiście uważam, że należy uregulować kwe-
stie odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej, 
jej wspólników i wierzycieli. Regulacja zawarta w Noweli obejmu-
je te kwestie, choć w wysoce niedoskonały sposób. Odpowiednio 
przygotowana regulacja dotycząca grup kapitałowych, zawierająca 
poprawne rozwiązania w zakresie odpowiedzialności spółki do-
minującej miałaby sens, gdyby odnosiła się do każdego koncernu 
faktycznego, a nie tylko do takiego koncernu faktycznego, który 
jest zarazem koncernem formalnym. Oczywiście, wymaga to odpo-
wiedniego przygotowania w gronie ekspertów i nie jest to możliwe 
na etapie prac parlamentarnych.

19. Modelowa niemiecka regulacja grup spółek (§ 291 i nast. niemieckiej 
ustawy akcyjnej z 1965 r.  - Aktiengesetz) odnosi się wyłącznie do 
koncernu umownego spółek akcyjnych. Jednak orzecznictwo sądów 
niemieckich, zwłaszcza niemieckiego sądu najwyższego (Bundesge-
richtshof ), doprowadziło do rozciągnięcia tej regulacji na koncerny 
faktyczne, także koncerny spółek z o.o. Trudno jednak ocenić, czy 
przedmiotowa regulacja zostałaby także rozciągnięta na koncerny 
faktyczne przez orzecznictwo. W każdym razie wymagałoby to wie-
lu, być może kilkudziesięciu lat.

20.  Gdyby w intencji autorów Noweli leżało przygotowanie użytecznej 
dla przedsiębiorców i gospodarki regulacji grup spółek, to w pierw-
szym rzędzie stworzyliby projekt regulacji koncernów faktycznych, 
chociażby z wykorzystaniem regulacji, a zwłaszcza orzecznictwa 
niemieckiego. W tym stanie rzeczy powstaje pytanie o faktyczne 
intencje i cel regulacji zawartej w Noweli.
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21. Zgodnie z art. 211§ 4 KSH zaproponowanym w Noweli, funkcjona-
riusz spółki może działać w interesie grupy, gdy spółka ujawniła 
(wpisem do KRS) uczestnictwo w grupie. Regulacja ta pozornie może 
wydawać się trafna. Funkcjonariusze spółki wchodzącej w skład 
grupy znajdują się często w sytuacji „schizofrenicznej”. Z jednej 
strony powinni działać w interesie „własnej” spółki i interes ten 
jest najważniejszym celem ich działania. Z drugiej, otrzymują czę-
sto nieformalne polecenia określonych działań od wspólnika więk-
szościowego, których wykonanie może nie leżeć w interesie spółki, 
a nawet przynieść jej szkodę. Nowela wprowadza reżym, w którym 
możliwe jest „legalne działanie na szkodę spółki”, gdy działanie 
funkcjonariusza spółki niekorzystne czy wręcz szkodliwe dla niej 
staje się legalne z uwagi na działanie w interesie grupy. Działanie 
w interesie grupy, a kosztem „własnej” spółki, nie powinno jed-
nak podlegać swobodnej ocenie funkcjonariusza spółki a wynikać 
z polecenia.

22. Kolejny problem dotyczy tak zwanych wiążących poleceń spółki 
dominującej. Ich wprowadzenie stanowi zasadniczy cel Noweli, 
dlatego przepis należy przedstawić w całości. Zgodnie z  art. 212 

§ 1. Spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej 
w grupie spółek wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw 
spółki (wiążące polecenie), jeżeli jest to uzasadnione interesem gru-
py spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 2. Spółka dominująca wydaje wiążące polecenie w formie pisem-

nej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
§ 3. Wiążące polecenie wskazuje co najmniej:

1) oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależ-
nej 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 zależnej 
szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego polecenia.

23. Wskazany przepis reguluje tak zwane wiążące polecenia wydawa-
ne przez spółkę dominującą organom, w szczególności zarządom 
spółek zależnych. W obecnym stanie prawnym, w spółce akcyjnej 
zarządowi nie może wydawać wiążących poleceń ani rada nadzor-
cza, ani walne zgromadzenie akcjonariuszy (art. 3751 KSH). Tym 
bardziej nie może ich więc wydawać akcjonariusz, nawet większo-
ściowy. W spółce z o.o. nie ma prawa wydawania takich poleceń 
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rada nadzorcza (art. 219 KSH), uważa się jednak, choć nie jest to 
jedyny pogląd, że polecenia takie mogą wydawać wspólnicy (ale 
nie pojedynczy wspólnik, jeśli jest ich więcej). Nowela wprowadza 
możliwość wydawania wiążących poleceń „z otwartą przyłbicą”. 
Polecenie takie ma mieć charakter formalny (forma pisemna lub 
dokumentowa) i składać się ze wskazanych elementów. Po pierw-
sze – sprecyzowania samego zachowania oczekiwanego od (zarzą-
du) spółki zależnej. Po drugie – wskazania interesu grupy spółek 
uzasadniającego wykonanie takiego polecenia. Nie wiadomo, czy 
chodzi o abstrakcyjny interes grupy spółek (np. osiąganie zysku, 
rozszerzanie udziału w rynku, budowanie wartości grupy) czy też 
o konkretne wskazanie, dlaczego konkretne polecenie leży w inte-
resie grupy. Należy też wskazać oczekiwane korzyści lub szkody po 
stronie spółki zależnej i w odniesieniu do tych ostatnich – termin 
i sposób naprawienia szkody wynikłej z wykonania polecenia. To 
ostatnie może budzić wątpliwości, gdyż sposób naprawienia szkody, 
po pierwsze, powinien być określany przez poszkodowanego i sąd, 
a po drugie, określenie tego sposobu, gdy nie jest znany charakter 
i rozmiar szkody, ma charakter czysto spekulatywny.

24. Wykonanie wiążącego polecenia przez spółkę zależną uczestniczą-
cą w grupie spółek wymaga uprzedniej uchwały zarządu spółki 
zależnej (art. 213 § 1 Noweli). Zarząd odmawia wykonania polece-
nia, w formie uchwały, jeżeli jego wykonanie doprowadziłoby do 
niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością tej spółki (art. 
214 § 1 KSH Noweli). Jednak umowa/statut spółki może przewidy-
wać dodatkowe przesłanki tej odmowy, ograniczając jej możliwość  
(art. 214 § 3 Noweli).

25. Problemem, którego nie można nie zauważyć stanowi wprowadzona 
Nowelą „rewolucja” w zakresie uprawnień informacyjnych wspól-
ników mniejszościowych. Zgodnie z art. 216 § 1. Spółka dominująca 
może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki zależ-
nej uczestniczącej w grupie spółek oraz żądać od niej udzielenia 
informacji, z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Natomiast 
§ 2 tego przepisu wyłącza stosowanie  art. 212, art. 30097 i art. 428 
KSH stanowiących o szerokich (spółka z o.o., prosta spółka akcyj-
na) i węższych (spółka akcyjna) uprawnieniach informacyjnych 
wspólników/akcjonariuszy. Tym samym nałożona zostaje blokada 
informacyjna dla tych wspólników, a zarazem zastrzeżony monopol 
informacyjny dla spółki dominującej. 

26. Regulacja ta w sposób niedopuszczalny narusza prawa informa-
cyjne wspólników mniejszościowych. Z  założenia nie mają oni 
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„decyzyjnego” wpływu na spółkę, zatem przysługują im i przysłu-
giwać powinny osobiste uprawnienia informacyjne. Wspólnik po-
winien mieć możliwość pozyskiwania informacji o spółce, w której 
ulokował swój kapitał. Ponadto, Nowela narusza w tym zakresie 
zasadę równego traktowania wspólników (art. 20 KSH). Dostęp do 
informacji powinien być możliwy dla wszystkich wspólników, nie-
zależnie od liczby udziałów/akcji.  Wspólnicy powinni mieć, przy-
najmniej formalnie, jednakowy dostęp do informacji. 

27. W efekcie odcięcia wspólników od praw informacyjnych spółka 
dominująca może wykorzystać informacje nieznane akcjonariu-
szom mniejszościowym dla własnych celów, np. do kupowania albo 
sprzedaży akcji, jeśli uzyskane informacje mogą wywrzeć wpływ 
na cenę akcji. Dysponowałaby ona także informacjami koniecznymi 
dla wyceny spółki czy due dilligence, czego nie mają inni wspólnicy, 
ograniczając możliwość sprzedaży ich udziałów/akcji.

28. Kolejny przepis Noweli ekskulpuje (zwalnia z odpowiedzialności) 
funkcjonariusza spółki, który wyrządził jej szkodę wykonując wią-
żące polecenie. Zgodnie z art. 215 § 1 Członek zarządu, rady nadzor-
czej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki zależnej nie ponosi 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego 
polecenia, w tym na podstawie art. 293, art. 300125 i art. 483. Jak się 
wydaje, takie blankietowe zwolnienie spowoduje poczucie bezkar-
ności funkcjonariuszy spółki, dając im przekonanie, że wszystko im 
wolno, o ile da się to „podciągnąć” pod realizację wiążącego polece-
nia. Powstaje pytanie, czy zawsze wykonywanie polecenia zwalnia 
z odpowiedzialności cywilnej. Na przykład w wypadku, gdy wyko-
nanie polecenia równa się popełnieniu przestępstwa.

29. Art. 2110 Noweli przyznaje wspólnikom mniejszościowym prawo 
przymusowego odkupu należących do nich udziałów/akcji przez 
spółkę dominującą. Rozwiązanie to ograniczone jest jednak tylko 
do wspólników mniejszościowych posiadających nie więcej niż 10% 
udziałów w kapitale zakładowym. Nie chroni więc akcjonariuszy 
mniejszościowych w sytuacji, gdy reprezentują oni więcej niż 10% 
kapitału. Niemiecka regulacja koncernowa zobowiązuje spółkę do-
minującą do zobowiązania się w umowie koncernowej do nabycia na 
żądanie akcjonariusza mniejszościowego należących do niego akcji 
ale nie zawiera takiego ograniczenia (§ 305 AktGes). Tym samym 
wszyscy akcjonariusze mniejszościowi mogą wyjść ze spółki za-
leżnej. Ograniczenie prawa przymusowego odkupu do wspólników 
reprezentujących do 10 % kapitału zakładowego oznacza skazanie 
wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie mieszczą 
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się w przesłankach wykupu, na rolę więźnia korporacyjnego, zda-
nego na łaskę i niełaskę wspólnika większościowego. Ograniczeniu 
temu można postawić zarzuty począwszy od sprzeczności z art. 20 
KSH (zasada rownego traktowania wspólników) aż po zarzuty na-
tury konstytucyjnej (art. 21, art. 64 ust. 2 Konstytucji RP)

30. Z kolei art. 2111 § 1 Noweli przyznaje spółce dominującej prawo przy-
musowego wykupu akcji wspólników/akcjonariuszy mniejszościo-
wych. Uprawnienia te są jednak tylko pozornie symetryczne, gdyż 
zgodnie z art. 2111 § 2 umowa albo statut spółki zależnej może prze-
widywać, że uprawnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje spół-
ce dominującej, która bezpośrednio lub pośrednio reprezentuje 
w spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek mniej niż 90% 
kapitału zakładowego takiej spółki, lecz nie mniej niż 75% tego 
kapitału. Tym samym spółka dominująca będzie mogła wykupić 
przymusowo wspólników reprezentujących nawet 25% kapitału. 
Oznacza to możliwość wywłaszczenia, bez jakiegokolwiek rele-
wantnego powodu, akcjonariuszy mniejszościowych mających 
25% kapitału zakładowego z powodu „widzi mi się” akcjonariusza 
większościowego, a w istocie w jego interesie. Tu również można 
zarzucić sprzeczność z Konstytucją RP (art. 21, art. 64 ust. 2 Kon-
stytucji RP), mając wszakże na uwadze wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego z dnia 21 czerwca 2005 r. (sygn. P 25/02), który uznał za 
zgodny z Konstytucją art. 418 KSH6 (prawo przymusowego wykupu).

31. Istotną regulację zawiera art. 2112 Noweli, zgodnie z którym (§ 1) 
Spółka dominująca odpowiada wobec spółki zależnej uczestniczącej 
w grupie spółek za szkodę, która została wyrządzona wykonaniem 
wiążącego polecenia i która nie została naprawiona w terminie 
wskazanym w wiążącym poleceniu, chyba że nie ponosi winy. Wąt-
pliwości budzić może wina jako przesłanka tej odpowiedzialności. 
Wina w klasycznym ujęciu cywilistycznym składa się z elemen-
tu obiektywnego (bezprawność) i subiektywnego (umyślność, za-
winiona nieumyślność). Wątpliwości budzi zwłaszcza przesłanka 
bezprawności. Kiedy szkoda wyrządzona spółce zależnej jest bez-
prawna, skoro mamy do czynienia z legalnie wydanym poleceniem, 

 6 Art. 418 §  1 KSH w dotychczasowym brzmieniu:  Walne zgromadzenie może po-
wziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących nie 
więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej 
niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakła-
dowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała 
wymaga większości 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze wa-
runki powzięcia uchwały. Przepisy art. 416 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
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a szkoda jest niejako „wkalkulowana” jako skutek polecenia? Bez-
prawność będzie zapewne wynikać z naruszenia obowiązku lojal-
ności wspólnika względem spółki. Ale rodzi się pytanie, jak w ogóle 
należy tu rozumieć obowiązek lojalności na gruncie tego przepisu. 
Obowiązek ten oznacza zakaz podejmowania działań naruszają-
cych interes spółki i wspólników, jednak w tym przypadku mamy 
ex definitione do czynienia właśnie z działaniem na szkodę spółki. 
Natomiast strona podmiotowa winy – niedołożenie staranności - 
jest tu bardzo trudna do sprecyzowania. Czy brak winy oznacza 
dołożenie należytej staranności w ocenie skutków polecenia wyda-
nego spółce zależnej, czy to, że polecenie mieściło się w granicach 
dopuszczalnego ryzyka gospodarczego (business judgement rules?) 
Jak się wydaje, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce za-
leżnej powinna być oparta o zasadę ryzyka, a nie winy albo wręcz 
mieć charakter gwarancyjny. Osobną kwestią jest relacja omawianej 
odpowiedzialności z zobowiązaniem do naprawienia szkody wska-
zanym w wiążącym poleceniu wydanym spółce (art. 212 § 3). 

32. Zestawienie przepisów przewidujących naprawienie szkody spółce 
zależnej wskazuje, że na gruncie Noweli przewidziano łącznie trzy 
reżymy odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej 
za szkodę wywołaną realizacją wiążącego polecenia – 1) naprawie-
nie szkody w sposób i terminie wskazanym we wiążącym poleceniu, 
2) naprawienie szkody na podstawie  art. 2112, 3) odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych (zatem deliktowa lub kontraktowa). Relacje 
pomiędzy nimi są niejasne.

33. Nowela przewiduje także odpowiedzialność spółki dominującej 
wobec akcjonariuszy spółki zależnej za szkodę wywołaną realiza-
cją polecenia. Przepis stanowi, że spółka dominująca […] odpowiada 
wobec wspólnika albo akcjonariusza tej spółki za obniżenie wartości 
przysługującego mu udziału albo akcji, jeżeli obniżenie było następ-
stwem wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia - art. 
2113 § 1. Co do zasady, wprowadzenie expressis verbis takiej odpo-
wiedzialności należy ocenić pozytywnie. Jednak zgodnie z § 4 tego 
przepisu roszczenie o naprawienie szkody, o której mowa w § 1, wy-
gasa z chwilą pełnego naprawienia przez spółkę dominującą szkody 
wyrządzonej spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wykona-
niem wiążącego polecenia. Przepis ten oparty jest na nietrafnym za-
łożeniu, że naprawienie szkody wyrządzonej spółce automatycznie 
niweluje szkodę wspólnika polegającą na zmniejszeniu wartości jego 
udziałów lub akcji. Niezrozumiałe jest, dlaczego odpowiedzialność 
spółki dominującej wobec spółki zależnej i odpowiedzialność wobec 
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wierzycieli spółki zależnej nie jest zawężona przez przesłankę dys-
ponowania określoną większością głosów, a odpowiedzialność wo-
bec wspólników mniejszościowych jest? Przede wszystkim jednak 
możliwość wydawania przez spółkę dominującą wiążących poleceń 
spółce zależnej nie jest uzależniona od posiadania przez nią więk-
szości 75 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Szkoda spółki 
zależnej może więc wynikać z wykonania polecenia, wydanego 
przez spółkę dominującą wówczas, gdy nie dysponuje ona taką 
większością głosów. Tymczasem taka szkoda, powodująca zmniej-
szenie wartości udziałów/akcji wspólników podlega indemnizacji 
tylko przy spełnieniu przesłanki 75% w dniu wydania polece-
nia. Jak się wydaje, przesłanka posiadania 75% głosów zmierza do 
ograniczenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przez wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych. 

34. Art. 2113 Noweli chronić ma akcjonariuszy mniejszościowych tylko 
wówczas, jeżeli doznana przez nich szkoda (obniżenie wartości ich ak-
cji/udziałów) pozostaje w związku przyczynowym z wydanym przez 
spółkę dominującą poleceniem. Ten związek może być często trudny do 
udowodnienia, zwłaszcza wobec pozbawienia wspólników mniejszo-
ściowych uprawnień informacyjnych (vide art. 216). Poza tym, szkoda 
wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych może wynikać - i za-
pewne najczęściej będzie wynikała – z nieformalnych poleceń spółki 
dominującej. Spółka ta nie będzie miała żadnego interesu w tym, żeby 
wydawać „oficjalne” polecenia spółce zależnej, skoro potencjalnie mogą 
się one wiązać z odpowiedzialnością odszkodowawczą.

35. Uwzględniając realia panujące w grupach kapitałowych trzeba wy-
raźnie stwierdzić, że pokrzywdzenie wspólników mniejszościo-
wych może nastąpić nie tylko w wyniku wykonania konkretnego 
polecenia, ale na skutek przypisania spółce określonej roli w grupie, 
w wyniku wykorzystywania przez spółkę dominującą lub inną spół-
kę z grupy majątku spółki zależnej, a także w wyniku rabunkowej 
polityki dywidendowej. Przesłanka związku szkody z wykonaniem 
polecenia bardzo zawęża możliwość dochodzenia roszczeń przez 
wspólników mniejszościowych. Art. 2112 § 7 wskazuje wprawdzie 
na możliwość dochodzenia od spółki dominującej roszczeń na za-
sadach ogólnych. Trudno jednak przewidzieć, jak ukształtuje się 
ewentualne orzecznictwo. Może ono przypisywać spółce dominu-
jącej odpowiedzialność mimo niespełnienia przesłanki wiążącego 
polecenia, ale może też uznawać, że odpowiedzialność z art. 2113  
wyczerpuje możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przez wspólników mniejszościowych. 
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36. Art. 2114 § 1 Noweli wprowadza odpowiedzialność spółki dominują-
cej wobec wierzycieli spółki zależnej, za szkodę wyrządzoną wie-
rzycielowi spółki zależnej, chyba że nie ponosi winy lub szkoda nie 
powstała w następstwie wykonania przez spółkę zależną wiążące-
go polecenia. Sam pomysł zasługiwałby na aprobatę, jednak jego 
ukształtowanie w omawianym przepisie zdecydowanie chroni in-
teres spółki dominującej kosztem interesów wierzycieli. Regulacja 
ma więc w dużej mierze charakter pozorny. Przyznają to poniekąd 
sami Autorzy projektu Noweli w uzasadnieniu, w którym wska-
zują: Powołana wyżej regulacja odpowiedzialności spółki dominu-
jącej względem wierzycieli spółki zależnej jest wąsko ujęta, a więc 
nie zagraża ona bezpieczeństwu prawnemu funkcjonowania spółki 
dominującej, a tym samym i całej grupy spółek, w przeciwieństwie do 
odpowiedzialności przebijającej. Na czym bowiem ma polegać „brak 
winy” spółki dominującej, jeżeli szkoda powstała w następstwie 
wykonania przez spółkę zależną polecenia spółki dominującej? Zda-
nie drugie tego przepisu nakazuje stosować do odpowiedzialności 
spółki dominującej wobec wierzycieli art. 2112 § 3 Noweli, zgodnie 
z którym odpowiedzialność spółki dominującej ustala się z uwzględ-
nieniem obowiązku lojalności wobec spółki zależnej podczas wydawa-
nia i wykonania wiążącego polecenia. Trudno zastosować ten przepis 
do odpowiedzialności wobec wierzycieli. Można tylko wspomnieć, 
że regulacja niemiecka zawiera znacznie skuteczniejszą ochronę 
wierzycieli spółki zależnej poprzez obowiązek wyrównywania strat 
spółki zależnej przez spółkę dominującą (§ 302 AktGes) oraz utrwa-
loną odpowiedzialność przebijającą (Durchgriffshaftung).
W Uzasadnieniu Noweli stwierdza się, że omawiana odpowiedzial-

ność wobec wierzycieli spółki zależnej nie jest odpowiedzialnością prze-
bijającą  (piercing the corporate veil, Durchgriffshaftung), m. in. z uwagi 
na to, że niweczyłoby to fundamentalną zasadę nieponoszenia odpowie-
dzialności wspólnika spółki kapitałowej za jej zobowiązania. Ale prze-
cież zasada ta nie ma charakteru absolutnego, skoro bywa podważana in 
concreto przez sąd stosujący odpowiedzialność przebijającą. Ustawowa 
regulacja pozwoliłaby uczynić tę odpowiedzialność bardziej przewidy-
walną, zarówno w interesie spółki dominującej, jak i wierzyciela spółki 
zależnej. Powinna to być jednak odpowiedzialność typu gwarancyjne-
go, a nie odszkodowawczego, czego obawiają się Autorzy uzasadnienia 
i odpowiedzialność zapewniającą pełne pokrycie szkody wierzyciela.
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Zmiany w zakresie zasad nadzoru korporacyjnego

37. Celem Noweli wskazanym w jej Uzasadnieniu jest także wzmoc-
nienie nadzoru korporacyjnego. Oczywiście, można w tym miejscu 
postawić pytanie, czy są istotne przesłanki, pozwalające na  po-
stawienia tezy, że nadzór korporacyjny w obecnym ustawowym 
kształcie jest niewystarczający. Tego z Uzasadnienia się nie dowiemy. 
Zakładając jednak, że rzeczywiście występuje potrzeba wzmocnie-
nia mechanizmów kontrolnych w spółkach kapitałowych, zadajmy 
sobie pytanie, czy regulacja zawarta w Noweli realizuje taki cel. 

38. Proponuje się przede wszystkim uszczegółowienie istniejących 
uprawnień kontrolnych. Przykładem może być regulacja art. 219  
§ 4, 4a i 4b, 6, art. 30069, 30071, 30071a, obszerne zmiany w art. 382, 
art. 3821, wskazujące kazuistycznie na czym mają polegać czynności 
kontrolne. Podobnie uregulowano kompetencje dyrektorów niewy-
konawczych w radzie dyrektorów prostej spółki akcyjnej. Regulacja 
ta jest klasyczną nadregulacją, w niczym nie przyczyniając się do 
wzmocnienia nadzoru korporacyjnego.

39. Proponuje się także szczegółową regulację trybu procedowania 
rady – art. 219 § 6, art. 2191, art. 2192, art. 2211, art. 222, art. 389 § 1, 
art. 390, art. 3901. Wiele z tych zagadnień było dotąd regulowanych 
w umowach/statutach spółek albo nie były w ogóle regulowane, gdyż 
wystarczające były, utrwalone w poszczególnych spółkach, zwy-
czaje. Nie ma żadnych powodów, by tak nie było nadal. Przepisy te 
stanowią przykład nadregulacji, w żaden sposób nie przyczyniając 
się do wzmocnienia nadzoru korporacyjnego. Stanowią regulację 
pozorną.

40. Innego rodzaju problem związany jest z kolejną zmianą w zakresie 
ładu korporacyjnego. Przepis ten, z uwagi na swój kuriozalny cha-
rakter wymaga przytoczenia a limine.
Art. 3801. § 1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, 

do udzielenia radzie nadzorczej informacji o:
1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; 
2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istot-

nych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, 
w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym 
i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju 
działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstęp-
stwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem 
uzasadnienie odstępstw;
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4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, 
które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację ma-
jątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informa-
cji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na 
sytuację spółki.

§ 2. Realizacja obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 2–5, obejmuje 
posiadane przez zarząd informacje dotyczące spółek zależnych 
oraz spółek powiązanych.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, powinny być przekazy-
wane w przypadkach, o których mowa w:
1) § 1 pkt 1–3 – na każdym posiedzeniu rady nadzorczej, chyba 

że rada nadzorcza postanowi inaczej;
2) § 1 pkt 4 i 5 – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zda-

rzeń lub okoliczności.
§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 i 2, powinny być przedsta-

wione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy 
nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego 
przekazania informacji radzie nadzorczej. Rada nadzorcza może 
postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji 
również w innej formie.

§ 5. Statut może wyłączać albo ograniczać obowiązki informacyjne 
określone w § 1 lub 2.

41. Wzmocnienie nadzoru korporacyjnego ma polegać na wprowadze-
niu szczegółowo określonych obowiązków informacyjnych zarzą-
du. Zarząd ma szczegółowo „spowiadać” się radzie nadzorczej, i to 
na pismie, na każdym jej posiedzeniu lub niezwłocznie. Zdarzenia, 
o których zarząd ma informować radę nadzorczą wskazane w art. 
3801 § 1, mają, za wyjątkiem uchwał zarządu, charakter ocenny 
i nieostry. Może to spowodować, że zarząd na wszelki wypadek bę-
dzie informował o wszelkich zdarzeniach „podchodzących” pod te, 
wskazane w tym przepisie, by uniknąć zarzutu zatajenia istotnych 
informacji. Prawdopodobne skutki proponowanej regulacji będą 
następujące. Po pierwsze, spowoduje to, że zarząd będzie dużo cza-
su pracy tracił na sprawozdawczość zamiast poświęcać go temu, 
do czego jest powołany, czyli zarządzaniu spółką. Po drugie, rada 
nadzorcza będzie zalewana zbędnymi, nieistotnymi informacjami. 
Działając z profesjonalną starannością powinna się z nimi zapo-
znawać, co znów wymagać będzie znacznego nakładu czasu i pracy. 
Istnieje uzasadniona obawa, że „zalana” informacjami rada pominie 
te istotne. Powstanie chaos informacyjny.
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42. Proponowana regulacja stwarza także niebezpieczeństwo mimo-
wolnego legitymizowania określonych działań zarządu przez radę 
(„przecież informowaliśmy!”), utrudniający poniesienie przez nich 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce. Wreszcie, rozwią-
zanie to ma „zachęcać członków RN do efektywnego nadzoru”, co 
stanowi swoiste kuriozum. Biorąc pod uwagę prawdopodobny zalew 
informacji, będziemy mieli do czynienia ze zniechęcaniem i utrud-
nianiem sprawowania efektywnego nadzoru. Ponadto, sama potrze-
ba takiej „zachęty” dla członków rad nadzorczych, zobowiązanych 
przecież ustawowo do profesjonalnej staranności wystawia im złe 
świadectwo. Ale antidotum na zbyt małą aktywność rad nadzor-
czych jest inne – odpowiedni dobór członków tych rad. Tymczasem 
rady te często, zwłaszcza w spółkach z udziałem Skarbu Państwa 
i spółkach zależnych od tych spółek są synekurami, którymi obda-
rza się „swoich ludzi” bez względu na ich kompetencje. Reasumując, 
proponowana zmiana pogorszy, zamiast polepszyć, efektywność 
nadzoru korporacyjnego w spółce akcyjnej. 

43. Należy także zwrócić uwagę na zmianę art. 293, 483 KSH poprzez 
dodanie § 3, zgodnie z którym członek zarządu, rady nadzorczej, 
komisji rewizyjnej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia 
staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działal-
ności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w gra-
nicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie 
informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okoliczno-
ściach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

44. Funkcjonariusz spółki nie ponosi więc winy za wyrządzoną (spółce) 
szkodę, jeżeli działa w granicach tzw. dopuszczalnego ryzyka gospo-
darczego, opiera się o informacje, opinie i analizy, działa lojalnie 
wobec spółki, czyli tzw. business judgement rule. Dodanie do art. 
293, 483 KSH § 3-go oceniam jako całkowicie zbędne. Stanowi to 
klasyczny przykład nadregulacji, gdyż to, co wynika z Noweli, jest 
oczywiste także na gruncie obowiązujących zasad odpowiedzialno-
ści funkcjonariusza („chyba, że nie ponosi winy”). Odpowiedzial-
ność odszkodowawcza opiera się z reguły na pojęciach i zasadach 
ogólnych (vide art. 415 KC, 471 KC). Przepisy te nie określają, kiedy 
konkretnie mamy do czynienia z winą, a kiedy winy tej nie ma. 
To zależy od oceny konkretnych okoliczności. Gdyby podobny za-
bieg zastosować do art. 471 KC brzmiałby on następująco: Dłużnik 
obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 



dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności gdy dłuż-
nik miał wystarczające doświadczenie, kompetencje i potencjał do 
wykonania zobowiązania, był lojalny wobec wierzyciela a ryzyko 
niewykonania zobowiązania zostało starannie przeanalizowana. 
Proponowana zmiana niczego nie wnosi do aktualnego stanu praw-
nego. Jako regulacja zbędna powinna być odrzucona.

45. Wnioski. Podstawowe wady opiniowanej Noweli polegają na:
1) zasadniczej wadliwości regulacji prawa grup spółek, polegającej 

w szczególności na naruszeniu interesów wspólników mniej-
szościowych i zagrożeniu dla wierzycieli spółek zależnych oraz  
nieobjęciu regulacją koncernów faktycznych, 

2) nadmiarowej, zbędnej regulacji ładu korporacyjnego spółek ka-
pitałowych („sztuka dla sztuki”), 

3) przeciwskutecznej, a nawet szkodliwej, regulacji obowiązków 
informacyjnych zarządu spółki akcyjnej wobec rady nadzorczej. 

Jak napisał prof. dr hab. Michał Romanowski w swojej opinii przy-
jęte podejście prowadzi do dalszej destabilizacji i dezintegracji prawa 
spółek handlowych w sferze wartości, podstawowych konstrukcji i po-
jęć. Podpisuję się pod tą oceną.

Z powyższych powodów, z pełnym przekonaniem rekomenduję Wy-
sokiemu Senatowi RP odrzucenie opiniowanej Noweli w całości.


