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

Istota problemu prawnego omawianego w niniejszym artykule sprowadza się do dokonania oceny pro-
jektu prawa grup spółek w związku z projektem ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlo-
wych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1515), dalej: projekt lub nowelizacja.

Rozwiązania zawarte w (nienowym zresztą) projekcie należy ocenić bardzo krytycznie. Stanowią 
one w istocie rzeczy zamach na całe prawo spółek i bezpieczeństwo obrotu prawnego, co przekłada się 
na ryzyko dla polskich i zagranicznych udziałowców spółek, członków zarządu i rad nadzorczych spółek.

Słowa kluczowe: grupy spółek, grupy kapitałowe.

Wstęp 

Projektowana nowelizacja rodzi poważne zagrożenie nie tylko dla dużych grup kapitałowych, w tym 
z udziałem zagranicznego kapitału, i spółek akcyjnych, ale także dla wszystkich spółek kapitało-
wych w Polsce (blisko 470 tysięcy podmiotów). Nie wymaga szerszego uzasadnienia, że przepisy 
projektowanej nowelizacji odnoszą się bezpośrednio do grup ubezpieczeniowych. 

Zawarte w omawianej nowelizacji regulacje dotyczące grup spółek w fundamentalny sposób 
zagrożą bezpieczeństwu obrotu. Stanowią one w istocie rzeczy zamach na całe prawo spółek. 
W praktyce zaś – na polskich i zagranicznych udziałowców spółek, członków zarządu i rad nadzor-
czych spółek. Proponowane rozwiązania umożliwiają de facto wymuszanie posłuszeństwa biznesu 
prywatnego, poprzez nadmierny wpływ i na sam biznes prywatny i na członków organizacji spółek 
sektora prywatnego. Co więcej, skutkiem wejścia w życie projektu może być ustawowe oderwanie 
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Evaluation of the draft of the bill amending the Code of Commercial 
Companies and certain other acts

The essence of the legal problem discussed in this article boils down to the evaluation of the project of cor-
porate groups law in connection with the draft of the bill amending the Code of Commercial Companies 
and certain other acts (Journal of Laws no 1515). The solutions contained in the (by the way, not new) 
draft should be assessed very critically. In fact, they constitute an attack on the entire corporate law 
and security of legal transactions, which corresponds to a risk for Polish and foreign shareholders 
of companies, members of management boards and supervisory boards of companies.
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