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Aktualności

Ustawa nowelizująca zawiera również wiele usprawnień 
skutkujących wzmocnieniem pozycji rad nadzorczych wy-
stępujących we wszystkich spółkach kapitałowych (nie tylko 
tych należących do „grupy spółek”) oraz zwiększających 
efektywność podejmowanych przez ten organ działań kon-
trolnych. W ramach przykładu warto wspomnieć o: 

  obowiązku zarządu przedstawiania radzie nadzorczej cy-
klicznie i z własnej inicjatywy kompletnych informacji 
o bieżących sprawach spółki (w tym realizowanych przez 
nią przedsięwzięciach i procesach);

  poszerzeniu katalogu osób zaangażowanych w działal-
ność spółki, od których rada nadzorcza może bezpośred-
nio żądać informacji, wyjaśnień lub dokumentów;

  uzyskaniu przez radę nadzorczą uprawnień kontrolnych 
odnoszących się do spółek zależnych;

  możliwości samodzielnego (bez udziału zarządu) ko-
rzystania przez radę nadzorczą z usług zewnętrznych 
doradców.
Ponadto ustawa nowelizująca modyfi kuje zasady doty-

czące ustalania okresu kadencji członków zarządu i rady 
nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
spółki akcyjnej, kształtując regułę, podług której kadencję 
oblicza się w pełnych latach obrotowych (jeśli odpowiednio 
umowa albo statut spółki nie zawierają postanowień odmien-
nych). Rozwiązanie to ma na celu zakończenie trwającego od 
lat sporu ogniskującego się wokół sposobu determinowania 
konkretnego momentu wygasania mandatów wspomnianych 
piastunów organów spółek kapitałowych. 

Ustawa nowelizująca zmienia również dalece zasady od-
powiedzialności menedżerów, fundamentując pośród prze-
pisów KSH zasadę Business Judgement Rule. 

Omówione oraz pozostałe zmiany wynikające z ustawy 
nowelizującej mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od 
dnia jej ogłoszenia, tj. począwszy od 13.10.2022 r.

dr Radosław L. Kwaśnicki
Kancelaria RKKW (Senior Partner)

Karol Szymański
Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Nowelizacja Kodeksu spółek 
handlowych

W dniu 12.4.2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej opublikowano ustawę z dnia 9.2.2022 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych in-
nych ustaw1. Ustawa nowelizująca wprowadza do Kodeksu 
spółek handlowych szereg mechanizmów usprawniają-
cych bieżące funkcjonowanie spółek kapitałowych, 
a  także zwiększających bezpieczeństwo obrotu go-
spodarczego oraz menedżerów (głównie piastujących 
funkcję w spółkach zależnych). 

Zmianą rewolucyjną, stanowiącą następstwo wejścia 
w życie przepisów objętych omawianym aktem prawnym, 
ma być pozytywne określenie nowych reguł, według których 
mogą być zarządzane istniejące w Polsce grupy kapitałowe. 
Na mocy ustawy nowelizującej dodano bowiem do Tytułu I 
KSH dział IV zatytułowany „Grupa spółek”, czyli zbiór regu-
lacji normujących kompleksowo funkcjonowanie co najmniej 
dwóch spółek kapitałowych decydujących się ściśle koope-
rować (w ramach scentralizowanego kierownictwa) celem 
realizacji wspólnego interesu. 

Pośród narzędzi przewidzianych w ustawie nowelizują-
cej dla usprawnienia funkcjonowania grup kapitałowych, 
które zdecydują się utworzyć „grupę spółek”, trzeba wy-
mienić m.in.: 

  prawo wydawania przez spółkę dominującą wiążących 
poleceń odnoszących się do prowadzenia spraw spółki 
zależnej;

  szczególne uprawnienia kontrolne zarządu i rady nad-
zorczej spółki dominującej realizowane bezpośrednio 
wobec zarządu spółki zależnej;

  zwolnienie z odpowiedzialności członków zarządu 
i rady nadzorczej spółki zależnej za ewentualną szkodę 
wyrządzoną tej spółce wykonaniem wiążącego polecenia.
Ponadto w przypadku utworzenia „grupy spółek” regulo-

wanej przepisami przewidzianymi w ustawie nowelizującej, 
przy spełnieniu dodatkowych przesłanek, spółka dominują-
ca na uproszczonych zasadach może żądać przymusowego 
wykupu wszystkich mniejszościowych akcjonariuszy albo 
wspólników spółki zależnej.

1 Druk Sejmu IX kadencji nr 1515, dostępny na: www.sejm.gov.pl; dalej 
jako: ustawa nowelizująca. 
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i innych jednostek z sektora prywatnego o 3 miesiące. Nie 
dotyczy to jednak podmiotów prowadzących działalność 
objętą nadzorem KNF, a więc przede wszystkim spółek pu-
blicznych.

Rozporządzenie przewiduje również nowe terminy w za-
kresie sporządzanych i rozpatrywanych sprawozdań fi nan-
sowych jednostek z sektora fi nansów publicznych. W tym 
przypadku terminy zostały wydłużone o 1 miesiąc.

Zmiany obejmują ponadto podatników podatku docho-
dowego od osób fi zycznych prowadzących księgi rachun-
kowe, którzy obowiązani są do sporządzenia sprawozdania 
fi nansowego – termin na przekazanie przez te podmioty 
sprawozdań został przedłużony do 31.8.2022 r.

Jan Ośka
prawnik, Kancelaria RKKW

Projekt nowelizacji ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

Ministerstwo Rozwoju zakończyło prekonsultacje do 
projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym5. Założenia projektu wskazują na 
szeroką nowelizację obowiązującego systemu planowania 
przestrzennego. Treść projektu pozwala na przyjęcie zało-
żenia, że w istocie nowelizacja wprowadza nowy system 
planowania przestrzennego.

Podstawowym założeniem nowelizacji jest przyjęcie no-
wego aktu planistycznego – planu ogólnego. Akt ten pozosta-
je zbliżony do obecnie obowiązującego studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Przede wszystkim sporządzenie planu, tak jak i studium, 
ma być obligatoryjne dla obszaru całej gminy. Ponadto plan 
ten będzie podstawą do sporządzenia planów miejscowych. 
Podstawową różnicą między planem ogólnym a studium 
jest charakter prawny planu. Plan ogólny, w przeciwień-
stwie do studium, ma mieć charakter aktu prawa miejsco-
wego, tzn. będzie on zaliczany do aktów prawa powszechnie 
obowiązującego. Oznacza to, że jego postanowienia będą 
wiążące dla wszystkich podmiotów położonych na terenie 
danej gminy. Charakter ten wpływa także na instytucję 
decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje te bowiem będą 
musiały być zgodne z treścią planu ogólnego. Obecnie zaś 

Projekt o zmianie ustawy o KRS 
wprowadzającej tzn. newsletter KRS 

22.3.2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmia-
nie ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym2. 
Projekt nowelizacji trafi  do Sejmu.

Zaproponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
zmiana polegać ma na dodaniu do ustawy z 20.8.1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym3 art. 10a ust. 1 wprowa-
dzającego tzw. newsletter KRS – usługę automatycznego 
powiadamiania o:

  zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym;
  dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artykuł 10a ust. 2 KRSU przewidywać ma delegację usta-
wową dla Ministra Sprawiedliwości do określenia szczegó-
łowego zakresu informacji objętych powiadomieniem oraz 
sposobu ich wysyłania.

Powiadomienia obejmować mają podstawowe, publicz-
nie dostępne informacje o sprawie rejestrowej – wskazanie 
numeru KRS, sygnatury sprawy, daty rejestracji sprawy czy 
daty dokonania i numeru wpisu. 

Newsletter KRS ma umożliwić subskrybentom auto-
matyczne otrzymywanie powiadomień z systemu informa-
tycznego, co ma przeciwdziałać procederowi tzw. kradzieży 
spółek. W założeniu projektodawców dzięki niezwłocznemu 
poinformowaniu prawowitych organów i wspólników pod-
miotów podlegającym obowiązkowi wpisu do KRS będą oni 
w stanie zareagować szybciej i ochronić się przed wrogim 
przejęciem.

Anna Urbaniak
aplikantka adwokacka, Kancelaria RKKW

Patryk Grochowski
Kancelaria RKKW

Przedłużenie terminów 
na sporządzenie sprawozdań 
fi nansowych

10.3.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Finansów z 7.3.2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie określenia innych terminów wypełniania 
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie spo-
rządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 
do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawoz-
dań lub informacji4.

W wyniku zmian niektórych terminów sprawozdaw-
czych doszło do wydłużenia czasu m.in. na sporządzenie 
i zatwierdzenie sprawozdań fi nansowych spółek handlowych 

2 Zob. https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-
ustawy-o-krajowym-rejestrze-sadowym2. 

3 T. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.; dalej jako: KRSU. 
4 Dz.U. 2022 poz. 561. 
5 Zob. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-zmia-

ny-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym---reforma-
systemu. 
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Zmiany są o tyle istotne, że po wejściu w życie ZmKCKP-
CU zawezwanie do próby ugodowej będzie powodować je-
dynie zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Oznacza 
to, że po zakończeniu postępowania pojednawczego termin 
przedawnienia będzie kontynuował swój bieg.

Przepisy intertemporalne wskazują, że do mediacji oraz 
postępowania pojednawczego wszczętych i niezakończonych 
przed dniem wejścia w życie ZmKCKPCU zastosowanie będą 
miały przepisy dotychczasowe.

Zmiany wejdą w życie 30.6.2022 r. 

Paulina Winnicka
aplikantka radcowska, Kancelaria RKKW

Dyrektywa ATAD 3

Komisja Europejska 22.12.2021 r. opublikowała projekt 
 dyrektywy ATAD 3 (zwanej także ,,Unshell”), zmieniają-
cej dyrektywę 2011/16/UE7. Celem nowego aktu prawa 
unijnego jest uszczelnienie luki podatkowej w budżecie 
Unii  Europejskiej, wywołanej m.in. wykorzystywaniem 
tzw. pustych spółek wydmuszek.

Spółki wydmuszki (ang. shell entities) to fasadowe pod-
mioty, tworzone w celu korzystania z preferencji podatko-
wych, które nie posiadają jednak wystarczających zasobów 
do prowadzenia działalności. Ich istnienie generuje znaczącą 
lukę w budżecie unijnym. Głównym celem projektowanej 
dyrektywy jest zapobieganie zakładaniu wspomnianych pod-
miotów, a tym samym uszczelnienie systemu podatkowego. 
Nowe przepisy wyznaczają wskaźniki minimalnego substra-
tu majątkowo-osobowego (ang. substance) oraz przewidują 
określone konsekwencje podatkowe w przypadku rozliczeń 
realizowanych za pośrednictwem podmiotów nieposiadają-
cych powyższego substratu.

W dyrektywie został skonstruowany schemat identyfi -
kacji podmiotów, które mogą zostać uznane za shell entities. 

Pierwszym krokiem jest wykonanie trzystopniowego te-
stu, obejmującego: 
1) kwalifi kowane dochody, 
2) transgraniczny element, 
3) zasoby własne. 

Test ten ma na celu wyłonienie podmiotów ryzyka (ang. 
risk cases).

Na podmioty, które przeszły powyższy test pozytyw-
nie, zostaną nałożone obowiązki w zakresie raportowania 
– polegające na dokonywaniu w ramach zeznania rocznego 
oświadczeń w zakresie posiadanego substratu majątkowo-

taki wymóg nie występuje. Jest to następstwem charakteru 
prawnego studium, które jest jedynie aktem kierownictwa 
wewnętrznego.

Proponowane zmiany wprowadzają także m.in. termino-
wość decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja taka będzie 
ważna przez 3 lata od momentu jej wydania. W obowiązu-
jących regulacjach prawnych brak jest terminu ważności 
decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo wprowadzony 
zostanie Rejestr Urbanistyczny, w którym znajdą się doku-
menty powstałe w ramach procedury planistycznej, decyzje 
wydawane w ramach planowania przestrzennego czy też roz-
strzygnięcia organów nadzoru.

Projekt nowelizacji zawiera interesujące rozwiązania, któ-
re wydają się warte rozważania. Mogą one wywrzeć pozytyw-
ny wpływ na system planowania przestrzennego. W praktyce 
największe znaczenie może mieć zgodność decyzji o warun-
kach zabudowy z treścią planu ogólnego.

dr Adrian Sypnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW

Zmiany w Kodeksie cywilnym 
dotyczące biegu terminu 
przedawnienia

W dniu 27.12.2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę no-
welizującą m.in. przepisy KC i KPC, tj. ustawę z 2.12.2021 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw6. Jedne 
z ważniejszych zmian obejmą zasady zawieszania i prze-
rywania biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z ZmKCKPCU do art. 121 KC dodano pkt 5 
i 6. Treść przepisu na skutek ZmKCKPCU stanowić będzie, 
że „bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu
5) co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas 

trwania mediacji,
6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do 

próby ugodowej – przez czas trwania postępowania po-
jednawczego”.
Obecnie, zgodnie z art. 123 pkt 1 i 3 KC, bieg przedaw-

nienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub 
innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub 
egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem 
polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu docho-
dzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia 
roszczenia oraz przez wszczęcie mediacji. Oznacza to, że zło-
żenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa 
bieg przedawnienia, a po zakończeniu postępowania pojed-
nawczego termin przedawnienia biegnie od nowa.

6 Dz.U. z 2021 r. poz. 2459; dalej jako: ZmKCKPCU.
7 Zob. https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-12/

COM_2021_565_1_EN_ACT_part1_v7.pdf. 
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giełdzie, podmioty zbiorowego inwestowania, podmioty 
prowadzące działalność holdingową, będące rezydentami 
w tym samym państwie członkowskim, co ich udziałowiec 
lub jednostka dominująca najwyższego szczebla, a także pod-
mioty, które zatrudniają na pełen etat przynajmniej pięciu 
pracowników lub członków personelu. 

Jeśli dyrektywa zostanie przyjęta jednomyślnie, państwa 
członkowskie powinny implementować jej przepisy do lipca 
2023 r. Obowiązywać one mają od 1.1.2024 r.

Zmiany wejdą w życie 30.6.2022 r. 

Beata Skrzyńska
Kancelaria RKKW

-osobowego. Jeśli dane podmioty w ramach opisanego ra-
portowania nie wykażą posiadania minimalnego substratu 
majątkowo-osobowego, uznane zostaną za ,,podmioty wy-
dmuszki” – shell entities (domniemanie to może zostać oba-
lone). Takie podmioty pozbawione będą prawa do korzyści 
wynikających z umów podatkowych zawartych przez kraj 
siedziby, a także zwolnień wynikających z implementowa-
nych dyrektyw UE.

Podmioty, które nie spełnią warunków wymienionych 
w powyższym teście, a także niektóre wprost wskazane, nie 
zostaną obarczone obowiązkami przewidzianymi w dyrek-
tywie – tzw. low risk cases. Do wprost wyłączonych przez 
 dyrektywę podmiotów należą m.in. spółki notowane na 
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