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Co powinien wiedzieć 
przedsiębiorca?



Robert Mikulski
radca prawny

partner zarządzający

• Doświadczenie zawodowe zdobywał w Rządowym Centrum Legislacji,
Kancelarii Premiera, Urzędzie Rady Ministrów oraz Ministerstwie Finansów

• Od 2006 roku zaangażowany w kluczowe projekty modernizacyjne w Polsce
współfinansowane ze środków pomocowych UE o wartości ponad 5 mld EUR.

• Aktywnie uczestniczy w biznesach w obszarze blockchain, IT, gier, reklamy
oraz projektach rozwojowych w obszarze energetyki, jest członkiem zarządu
Stowarzyszenia Polski Wodór.

• Jest współautorem wielu aktów prawnych z zakresu prawa zamówień
publicznych, prawa finansów publicznych, prawa ubezpieczeń gospodarczych,
prawa ochrony własności intelektualnej i prawa ochrony środowiska, a także
cenionym autorem licznych publikacji w prasie i serwisach branżowych.

• Koordynuje i nadzoruje doradztwo prawne na rzecz Klientów Kancelarii. Jest
pełnomocnikiem procesowym wielu inwestorów krajowych i zagranicznych w
kluczowych sporach prowadzonych przez nich przed sądami cywilnymi,
administracyjnymi i Urzędem Zamówień Publicznych.

• Prezes Związku Firm Biotechnologicznych BIOFORUM.

KONTAKT:  r.mikulski@brillaw.pl  |  501 352 243

PROWADZĄCY



AGENDA

• Wprowadzenie - nowelizacja KSH

• Grupa spółek – co to za konstrukcja, jaki ma spełniać cel

• Zarząd w sp. z o.o. – zmiany dotyczące uprawnień i obowiązków 

• Rady Nadzorcze – nowe obowiązki i kompetencje

• Podsumowanie – co w praktyce zmienia się dla przedsiębiorców

Zmiany w KSH 2022 webinar IFR | 17 listopada 2022



WPROWADZENIE

• Ustawa z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy –

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

• Ustawa weszła w życie 13 października 2022 roku

• Zarys najważniejszych zmian
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GRUPA SPÓŁEK

• Pojęcie „Grupy Spółek”

• Nowe zasady odpowiedzialności członków 

organów pozostających w grupie spółek

• Ustanie członkostwa w „grupie spółek”
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ZARZĄD W SP. Z O.O.

• Zasada biznesowej oceny sytuacji – nowa 

zasada odpowiedzialności członków zarządu

• Doprecyzowanie liczenia kadencyjności

• Obowiązki byłego członka zarządu, w tym obowiązek lojalności

• Protokołowanie posiedzeń zarządu
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RADY NADZORCZE
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• Zmiany w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego

• Rozszerzenie obowiązków i kompetencji rady nadzorczej

• Wzmocnienie pozycji rady nadzorczej w spółce – jaki 

to ma cel zdaniem praktyka i czy ten cel spełni?



PODSUMOWANIE

Zapoznaj się ze zmianami

Przyjrzyj się swojej spółce

Skonsultuj z prawnikiem

Wprowadź ew. zmiany

Prowadź biznes dalej J



Dziękuję za uwagę!

Wilanów Office Park Warszawa
ul. Adama Branickiego 15

02-972 Warszawa, Polska

kancelaria@brillaw.pl  | (+48) 22 840 57 57

www.brillaw.pl


