
 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 11 marca 2022 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2022 r. 

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

odrzuca tę ustawę. 
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U Z A S A D N I E N I E  

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2022 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy – 

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw i zdecydował o jej odrzuceniu. 

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 

dokonywanych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej 

dalej „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 
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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 

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, co może prowadzić do uznania ustawy za 

niezgodą z zasadą przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji). 

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 nowelizacji 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 

                                                 

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). 



– 3 – 

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, 

że pewność prawa jest wartością podlegającą większej ochronie aniżeli konsekwencja co do 

zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy. Niemniej zmiany dokonane poprawkami 

zgłoszonymi w drugim czytaniu za dopuszczalne nie mogą być uznane. Potwierdza to zresztą 

pogląd ustawodawcy wyrażony w art. 37 (przepis o wejściu w życie). 

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

18 rozpatrzonej 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, że de facto nie prowadzą one do 

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

służyły usunięciu luki wchodziłyby 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 – co do zasady – z 6-miesięczną 

vacatio legis, należałoby dokonać stosownych korekt systemu prawnego odrębnym aktem 

(odrębnymi aktami), a nie przy okazji nowelizowania KSH. 

Jednocześnie Senat powziął zasadnicze wątpliwości odnośnie do prawidłowości 

rozwiązań, które mają stać się częścią KSH. W trakcie prac nad ustawą podzielono 

zastrzeżenia dotyczące proponowanych rozwiązań podniesione przez przedstawicieli 

doktryny prawa spółek, w tym prawa grup spółek (prawa holdingowego). Jak wykazano 
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podczas prac nad ustawą, większość przedstawicieli doktryny sprzeciwia się 

zaproponowanym w nowelizacji rozwiązaniom (dotyczy to także osób, które do pewnego 

momentu uczestniczyły w zespole przygotowującym projekt).  

Jako wady rozpatrzonej ustawy wskazywano m.in.: 

1) zasadniczą wadliwość przyjętej koncepcji prawa grup spółek, która będzie skutkować  

w szczególności: naruszeniem interesów wspólników mniejszościowych, zagrożeniem 

interesów spółek zależnych i ich wierzycieli, a także pozostawieniem poza zakresem 

regulacji tzw. koncernów faktycznych; 

2) nadmiarową, zbędną regulację ładu korporacyjnego spółek kapitałowych („sztuka dla 

sztuki”); 

3) błędną identyfikację istotnych zagadnień dotyczących funkcjonowania grup 

kapitałowych – nie chroni ona w szczególności: 

a) menedżerów spółek zależnych przed odpowiedzialnością karną z tytułu działania 

w interesie grupy kapitałowej – przeciwnie: istotnie zwiększa takie ryzyko, 

b) akcjonariuszy mniejszościowych przed nadużyciem prawa większości – 

przeciwnie: iluzoryczny system odpowiedzialności spółki dominującej będzie 

utrudniał dochodzenie roszczeń przez akcjonariuszy spółki zależnej, 

c) wierzycieli spółki zależnej przed nadużyciem osobowości prawnej spółki; 

4) przeciwskuteczną, a wręcz szkodliwą, regulację obowiązków informacyjnych zarządu 

spółki akcyjnej wobec rady nadzorczej; 

5) rozmycie odpowiedzialności zarządu i  rady nadzorczej; 

6) uniemożliwienie prawidłowej realizacji obowiązków podmiotu wiodącego 

w konglomeracie finansowym; 

7) otwarcie drogi do wywłaszczenia akcjonariuszy mniejszościowych posiadających 

istotne pakiety akcji, ale mniejsze niż 25%. 

W ocenie przedstawicieli nauki, przyjęte w noweli podejście regulacyjne będzie 

prowadziło do destabilizacji i dezintegracji prawa spółek handlowych w sferze wartości, 

podstawowych konstrukcji i pojęć. 

Zarzuty merytoryczne zostały szczegółowo omówione w opracowanych na potrzeby 

Senatu i jego organów opiniach prawnych.
3)

 

                                                 

3) https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6262/plik/oe-388_2.pdf 

 https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6261/plik/oe-387.pdf 

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6262/plik/oe-388_2.pdf
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Niezależnie od zarzutów merytorycznych ustawa budzi liczne zastrzeżenia techniczno-

legislacyjne. Nie spełnia ona standardów przyzwoitej legislacji. Może to w efekcie prowadzić 

do niefunkcjonalności przyjętych rozwiązań (ustawa nie będzie realizowała celów założonych 

przez prawodawcę) i ich nieskuteczności. Następstwem naruszenia standardów legislacyjnych 

będzie zapewne nieodległa w czasie ponowna nowelizacja KSH. 

Mając powyższe na względzie Senat uznał, że ustawa nie powinna stać się częścią 

porządku prawnego. Problematyka prawa holdingowego, sposobu jego uregulowania 

w polskim prawie, powinna stanowić przedmiot pogłębionej debaty, której uczestnikami 

byliby z jednej strony przedstawiciele doktryny i prawnicy praktycy, z drugiej zaś 

przedstawiciele przedsiębiorców (spółek, które będą potencjalnymi adresatami dodawanych 

albo nowelizowanych przepisów). Przyjęte rozwiązania powinny odpowiednio wyważyć 

interesy spółek uczestniczących w grupie spółek, ich właścicieli i wierzycieli oraz 

uwzględniać powszechnie akceptowany ład korporacyjny (rozumiany jako zbiór zasad 

postępowania zarówno dla organów spółek, ich członków oraz akcjonariuszy/wspólników) w 

zakresie szeroko rozumianego zarządzania spółką. Dobry system ładu korporacyjnego 

równoważy interesy różnych stron: akcjonariuszy/wspólników, zarządu, nadzoru, wierzycieli, 

a w odniesieniu do grup spółek –  ich uczestników (spółek dominujących oraz zależnych, a 

także podmiotów, do których stosuje się przepisy o spółkach dominujących i spółkach 

zależnych). 

 

 

 


