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WWpprroowwaaddzzeenniiee

Definicja spółki dominującej została zawarta w art. 4 § 1

pkt 4 ustawy z 15.08.2000 r. — Kodeks spółek handlowych

(Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), dalej k.s.h., który zawiera

enumeratywne wyliczenie okoliczności przesądzających

o uznaniu, że jedna spółka prawa handlowego jest dominują-

ca wobec innej spółki, czyli spółki zależnej. Należy przy tym

podkreślić, że przedmiotowa definicja, wraz z art. 4 § 1 pkt 3,

art. 6 i art. 7 k.s.h., a także definicją spółki powiązanej 
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SSttrreesszzcczzeenniiee    
Artykuł odnosi się do relatywnie rzadko poruszanego w doktrynie prawa problemu powstawania między spółkami stosunku

dominacji i zależności opartego na przesłankach innych niż kapitałowe oraz personalne. Analizie poddawane są kwestie za-

wierania tzw. umów holdingowych z art. 7 k.s.h., porozumienia wspólników spółki oraz pozaumowne okoliczności powodu-

jące ziszczenie się przesłanki wywierania decydującego wpływu na działalność innej spółki. Głównym wnioskiem płynącym

z przeprowadzonej wykładni przepisów Kodeksu spółek handlowych jest niedoskonałość regulacji ustawowej wynikająca

z kadłubowego charakteru polskiej regulacji prawa grup spółek oraz wysoce niejednoznacznego brzmienia obowiązujących

przepisów. Sytuacja ta przekłada się na brak pewności prawa w odniesieniu do istnienia stosunków dominacji i zależności.

Ze względu na daleko idące ograniczenia, które ustawa nakłada na spółki pozostające w takich stosunkach, należy uznać, że

brak możliwości jednoznacznego określenia istnienia stosunku dominacji i zależności narusza bezpieczeństwo obrotu gospo-

darczego oraz zasadę pewności prawa. Przesłanki dominacji omawiane w poniższym artykule wywołują kontrowersje w nie-

malże każdym aspekcie; zamierzeniem autora było podjęcie próby opisania najistotniejszych wątpliwości pojawiających się

na gruncie wykładni art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. w związku z art. 7 k.s.h. i zabranie głosu w dyskusji na ich temat. 
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SSuummmmaarryy    
The article refers to the issue, relatively rarely raised in the jurisprudence, of the creation of domination and control relation

based on the premises other than capital and personal. The analysis concentrates on conclusion of so called holding

agreements referred to in the art. 7 of the Polish Commercial Companies Code ("the CCC"), shareholders' agreements and

extracontractual circumstances triggering realization of the premise of decisive influence on the activity of another company.

The main conclusion deriving from the conducted interpretation of the provisions of the CCC is the imperfection of those

regulations, being an effect of limited scope of the Polish regulations regarding groups of companies and highly ambiguous

wording of the binging provisions. This situation implicates lack of legal certainty with regard to existence of relation of

domination and control. Due to the grave limitations imposed by the provisions of the law on the companies remaining in

such relations, it shall be stated that lack of possibility of clear identification of the domination and control relation infringes

the safety of economic trade as well as certainty of the law. The premises of domination described in hereby article causes

controversies in almost all its aspects; the intention of the author was to attempt to describe to most essential doubts arising

with regard to art. 4 § 1 point 4 letter f with regard to art. 7 od the CCC and participation in the discussion in this matter.
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z art. 4 § 1 pkt 5 k.s.h., stanowi zbiór przepisów o charakterze

kadłubowym z perspektywy braku w polskim prawie kom-

pleksowej regulacji odnoszącej się do grup spółek (zob. Szu-

mański, 2001). 

Każda z przesłanek wymienionych w art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h.

stanowi samodzielną, wystarczającą podstawę przesądzającą

o istnieniu stosunku dominacji — zależności (Litwińska-We-

rner, 2007). Skutkiem ustalenia występowania takiej relacji

pomiędzy spółkami jest w szczególności objęcie spółki zależ-

nej zakresem zastosowania bezwzględnie obowiązujących

przepisów statuujących określone zakazy przewidziane dla

spółki dominującej, w tym przede wszystkim wyrażonych

w art. 200 § 1, art. 214 § 3, art. 362–365, art. 366 § 1, art. 387

§ 3 oraz art. 394 § 1 i 2 k.s.h. (Litwińska-Werner, 2007). War-

to w tym miejscu przytoczyć trafne zapatrywanie M. Rodzyn-

kiewicza, zgodnie z którym ze względu na fakt, że przepisy

art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. wiążą się ze stosowaniem określonych re-

strykcji, które zostały wymienione powyżej, składniki defini-

cji spółki dominującej mające charakter ocenny należy inter-

pretować zawężająco. Autor ten wskazuje przykładowo na

wykładnię takich wyrażeń jak: „wywieranie decydującego

wpływu na działalność” oraz „porozumienie z innymi osoba-

mi” (Rodzynkiewicz, 2014). 

Jak wskazuje się w doktrynie, celem regulacji art. 4 § 1

pkt 4 k.s.h. jest rozszerzenie zakresu zastosowania określo-

nych w ustawie uprawnień i zakazów ze spółek kapitałowych

na spółki wobec nich dominujące oraz zależne (Opalski,

2012). Umożliwia to zapobieżenie unikaniu stosowania tych

uprawnień i zakazów w poprzez posługiwanie się podmiota-

mi powiązanymi (Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja,

2006). Na tym tle przytoczyć należy słuszną obserwację 

A. Opalskiego, zgodnie z którą poprzez analizowaną regula-

cję dochodzi do swoistej „relatywizacji prawnej odrębności

spółki zależnej bądź powiązanej” (Opalski, 2012). 

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. stosunek dominacji obej-

muje wywieranie decydującego wpływu na działalność spółki

zależnej poprzez powiązania kapitałowo-organizacyjne pole-

gające na posiadaniu większości głosów w jej organach (art. 4

§ 1 pkt 4 lit. a-c oraz e1), powiązania osobowe, czyli przez tzw.

unię personalną (art. 4 § 1 pkt 4 lit. d), lub w inny sposób, tj.

poprzez faktyczną możliwość wywarcia wpływu (art. 4 § 1 pkt

4 lit. f oraz „porozumienia z innymi osobami”, wymienione

w art. 4 § 1 pkt a–e.). Ze względu na ograniczoną regulację

ustawową najwięcej kontrowersji wiąże się z istnieniem trze-

ciego z wymienionych wyżej typów dominacji. Celem niniej-

szego artykułu jest przybliżenie podstawowych zagadnień

związanych z zakresem zastosowania art. 4 § 1 pkt 4 lit. f

k.s.h. oraz problematyką wspomnianych „porozumień z inny-

mi osobami”. 

Należy odnotować, że art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. obejmuje

wszelkie przypadki przemożnego oddziaływania jednej spółki

na drugą, które nie mieszczą się w zakresie definicji art. 4 § 1

pkt 4 lit. a–e k.s.h. Pomimo tego, że definicja spółki dominu-

jącej ma charakter wyliczenia enumeratywnego, zakres jej za-

stosowania, paradoksalnie, jest dość szeroki ze względu na

posłużenie się przez ustawodawcę w lit. f przedmiotowego

przepisu zwrotem nieostrym „decydujący wpływ na działal-

ność”. Należy jednak ponownie podkreślić, że ze względu na

restrykcje wynikające z kwalifikacji spółek jako dominującej

i zależnej, zwroty nieostre zawarte w tej definicji należy inter-

pretować możliwie wąsko. 

W przeciwieństwie do przesłanek wymienionych w art. 4 § 1

pkt 4 lit. a–e k.s.h., które przesądzają o powstaniu stosunku do-

minacji i zależności już w momencie potencjalnej możliwości

wywierania decydującego wpływu na spółkę zależną, przesłan-

ka z lit. f tego punktu wymaga dla swojego urzeczywistnienia za-

istnienia faktycznego oddziaływania ze strony spółki dominują-

cej (Michalski, 2004). Tym samym przesłanka określona w lit. f

ma charakter merytoryczny, podczas gdy przesłanki określone

w lit. a–e można sklasyfikować jako formalne (Opalski, 2012). 

PPrroobblleemmaattyykkaa  ttzzww..  uummóóww  hhoollddiinnggoowwyycchh

Przepis art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. stanowi, że wywieranie

decydującego wpływu na działalność zależnej spółki kapitało-

wej może pojawiać się w szczególności w efekcie zawarcia

umów, o których mowa w art. 7 k.s.h., czyli umów o zarządza-

nie spółką lub przekazywanie zysku, zwanych czasem umowa-

mi holdingowymi (Rodzynkiewicz, 2014) lub koncernowymi

(Włodyka, 2003). Wymaga podkreślenia, że zakres przedmio-

towy art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. obejmuje wyłącznie zależne

spółki kapitałowe (Pinior, 2015). Jak słusznie wskazuje M.

Litwińska-Werner, zakres zastosowania art. 7 jest szerszy niż

art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h., ponieważ drugi z wymienionych

przepisów stanowi, że spółką zależną w rozumieniu w nim

przedstawionym może być wyłącznie spółka kapitałowa, pod-

czas gdy pierwszy z nich nie tylko nie zawiera takiego ograni-

czenia w kluczowym § 1, ale również wprost wskazuje w § 3,

że zgłoszenia do sądu rejestrowego warunków zawartej umo-

wy może dokonać wspólnik prowadzący sprawy spółki zależnej,

co wprost przesądza o możliwości zawierania umów z art. 7 k.s.h.

ze spółkami osobowymi jako spółkami zależnymi (Litwińska-

-Werner, 2007). Wobec ograniczonego do spółek kapitałowych

zakresu zastosowania art. 4 § 1 pkt 4 lit. f. k.s.h. wydaje się jed-

nak, że zawarcie umowy holdingowej ze spółką osobową jako

spółką zależną w rozumieniu art. 7 § 3 k.s.h. nie wykreuje stosun-

ku dominacji i zależności na gruncie art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h.2

Z reguły do zawarcia umów holdingowych dochodzi po-

między podmiotami, które już wcześniej pozostawały w sto-

sunku dominacji i zależności, a zawarcie umowy z art. 7 k.s.h.

stanowi jedynie dodatkową formę strukturyzacji ich wzajem-

nych relacji. Jednakże wbrew literalnemu brzmieniu art.

7 k.s.h. umowy w nim wymienione dopiero powodują powsta-

nie stosunku dominacji i zależności. W przypadku zawarcia

umowy holdingowej pomiędzy spółkami niepowiązanymi do-

chodzi do powstania tzw. holdingu formalnego, zwanego

również umownym (Włodyka, 2003). 

Jak zgodnie wskazuje się w doktrynie, umowy z art. 7 k.s.h.

kwalifikują się do umów nienazwanych (Sołtysiński, Szajkow-

ski, Szumański, Szwaja, 2007). Pomimo że kodeks spółek

handlowych expressis verbis wskazuje na przedmiot takich

umów, to nie stanowi o ich essentialia negotii (Pinior, 2015).

Artykuł 7 k.s.h. przewiduje możliwość zawarcia dwóch typów

umów holdingowych: 
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1) o zarządzanie inną spółką oraz

2) o przekazywanie zysku (Litwińska-Werner, 2007; Tofel,

2015). 

KKoonnttrroowweerrssjjee  zzwwiiąązzaannee  zz iissttoottąą  uummoowwyy  
oo pprrzzeekkaazzyywwaanniiee  zzyysskkuu

Umowy o zarządzanie inną spółką znane są w praktyce ob-

rotu gospodarczego (Tofel, 2015)3. Inaczej natomiast sprawa

ma się w odniesieniu do umów o przekazywanie zysku.

W szczególności nie sposób jednoznacznie ustalić, które

umowy mogą zostać zakwalifikowane jako umowy o przeka-

zywanie zysku. Wątpliwości na tym tle wynikają z praktyki

tworzenia centrów zysku oraz centrów kosztu w ramach

struktur holdingowych. Transferowanie zysków i kosztów od-

bywa się w drodze zawierania rozmaitych umów przewidują-

cych wynagrodzenie płacone przez spółkę mającą stanowić

centrum kosztów na rzecz spółki mającej stanowić centrum

zysków. Mogą to być, na przykład, umowy o świadczenie do-

wolnych usług, w tym zarządczych, lub umowy licencyjne

(Rodzynkiewicz, 2015). Niewątpliwie funkcją takich porozu-

mień jest przemieszczenie zysku pomiędzy podmiotami nale-

żącymi do tej samej grupy. Ze względu jednak na bardzo

ogólne brzmienie art. 7 § 1 k.s.h. ustalenie precyzyjnych kry-

teriów umożliwiających identyfikację umów o przekazywanie

zysku zdaje się być niemożliwe. Należy przy tym wskazać, że

hipotetyczne dokonanie takiej kwalifikacji pociągałoby za so-

bą dalekosiężne skutki, gdyż na gruncie art. 4 § 1 pkt 4 lit. f

k.s.h. prowadziłoby do przesądzenia o istnieniu stosunku do-

minacji i zależności pomiędzy danymi spółkami. Propozycję

rozwiązania analizowanego problemu zaprezentował M. To-

fel. Wobec zarysowanych wyżej wątpliwości autor ten opo-

wiada się za przyjęciem wykładni zawężającej, zgodnie z któ-

rą porozumienie o przekazywaniu zysku, o którym mowa

w art. 7 k.s.h., mogłoby funkcjonować jedynie w sytuacji, gdy

przekazywanie zysku stanowiłoby element umowy holdingo-

wej (Tofel, 2015)4. W takim jednak przypadku należałoby po-

stawić pytanie o sens posłużenia się przez ustawodawcę sło-

wem „lub”, wyrażającym alternatywę nierozłączną. Zgodnie

z obecnym brzmieniem przepisu art. 7 § 1 k.s.h. umową hol-

dingową jest zarówno umowa o zarządzanie spółką zależną,

jak i umowa o przekazywanie zysku przez taką spółkę. Gdyby

intencją ustawodawcy było ograniczenie zakresu zastosowa-

nia tego przepisu wyłącznie do umów o zarządzanie, której

wariantem miałoby być zarządzanie połączone z przekazywa-

niem zysków, to wydaje się, że analizowana regulacja powin-

na otrzymać odmienne brzmienie. 

EEsssseennttiiaalliiaa  nneeggoottiiii  uummóóww  hhoollddiinnggoowwyycchh

Pomimo braku wyraźnych essentialia negotii umów holdingo-

wych, a także wielu wątpliwości związanych z ich stosowaniem

oraz wykładnią regulacji art. 7 k.s.h., można wskazać na ramo-

wą treść tych umów, opierając się na ich funkcji oraz celu. 

Umowy o zarządzanie spółką zależną z natury rzeczy po-

winny zawierać w szczególności postanowienia dotyczące

uprawnień zarządczych spółki dominującej (zob. Włodyka,

2003). W doktrynie zarysowały się dwa odmienne poglądy

dotyczące sposobu wykonywania uprawnień zarządczych.

Zgodnie z pierwszym poglądem „zarządzanie” należy rozu-

mieć jako uprawnienie do prowadzenia spraw spółki, ale nie

do jej reprezentacji, ponieważ zarówno sama spółka zależna,

jak i jej zarząd pozostają odrębne podmiotowo od pozosta-

łych uczestników holdingu, w tym spółki dominującej (Pinior,

2015; Tofel, 2015). W konsekwencji zarządzanie innym pod-

miotem powinno sprowadzać się do bezpośredniego wykony-

wania określonych uprawnień oraz sprawowania obowiązków

związanych z funkcjonalnie pojmowanym przedsiębiorstwem

spółki zależnej przez zarząd spółki dominującej. Drugi z ko-

lei pogląd wydaje się opierać na nieco szerszym rozumieniu

pojęcia zarządzania, dotyczącym w tym przypadku spółki za-

leżnej jako całości, a nie tylko jej przedsiębiorstwa. Zgodnie

z tym poglądem zarząd spółki dominującej uprawniony jest

do wydawania wiążących poleceń zarządowi spółki zależnej,

który realizuje te polecenia na poziomie wykonawczym (Wło-

dyka, 2003; Siwik, 2017). 

Na kanwie dwóch powyższych poglądów pojawia się uza-

sadniona wątpliwość co do szczegółowego charakteru umowy

o zarządzanie przedsiębiorstwem, a mianowicie, czy ma ona

charakter niejako strukturalno-organizacyjny, czy też wyłącz-

nie obligacyjny5. Bazując na pierwszym z przywołanych wyżej

poglądów, należałoby uznać, że ze względu na uprawnienie

zarządu spółki dominującej do prowadzenia spraw spółki za-

leżnej dochodzi w gruncie rzeczy do umownej zmiany we-

wnętrznego ładu korporacyjnego spółki zależnej. Opierając

się natomiast na konkluzjach drugiego z zaprezentowanych

punktów widzenia, należałoby jednak wskazać, że dochodzi

do powstania czystego stosunku obligacyjnego, którego stro-

nami są spółka dominująca i zależna ze wszelkimi tego kon-

sekwencjami, w tym w szczególności możliwością egzekwowa-

nia podjętych decyzji przymusowo, tj. poprzez orzeczenie za-

stępcze (Siwik, 2017) na gruncie art. 64 ustawy z 23.04.1964 r.

— Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Należy

wskazać, że ze względu na bardzo ograniczoną regulację usta-

wową, brak rozbudowanej praktyki oraz orzecznictwa w tym

przedmiocie, nie sposób z pełnym przekonaniem opowie-

dzieć się za żadnym z zaprezentowanych poglądów. Oba po-

wyższe stanowiska są w zasadzie równouprawnione, gdyż po-

za sporem co do znaczenia słowa „zarządzanie” brak jakich-

kolwiek innych punktów mogących stanowić podstawę do

przeprowadzenia procesu wykładni (Szumański, 2001). 

Warto jednak zauważyć, że w przypadku akceptacji stano-

wiska, zgodnie z którym istotą umów o zarządzanie jest

uprawnienie do wydawania wiążących poleceń spółce zależ-

nej, dalsza wątpliwość pojawia się na gruncie relacji art. 7 § 1 oraz

art. 3751 k.s.h., wprowadzającego zakaz wydawania wiążących

poleceń zarządowi przez walne zgromadzenie i radę nadzor-

czą spółki akcyjnej; w doktrynie wyrażono bowiem pogląd, że

na podstawie zawartej umowy holdingowej spółka dominują-

ca pełni w istocie funkcję walnego zgromadzenia spółki do-

minującej, co miałoby rodzić ryzyko uznania umowy holdingo-

wej za nieważną na podstawie art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.
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(Siwik, 2017). Problem ten nie pojawia się na gruncie spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ przepisy regulu-

jące funkcjonowanie tej spółki zawierają analogiczne ograni-

czenie wyłącznie odnośnie do rady nadzorczej, zgodnie z art. 219

§ 2 k.s.h. Pomimo wielu kontrowersji dotyczących prawidło-

wego rozumienia umów o zarządzanie, zaprezentowany wy-

żej pogląd należy stanowczo uznać za błędny. Zawarcie umo-

wy holdingowej w żaden sposób i na żadnej podstawie nie

uprawnia do dywagacji dotyczących tożsamości spółki domi-

nującej z walnym zgromadzeniem lub jakiegokolwiek przej-

mowania uprawnień tego organu przez spółkę dominującą.

Po pierwsze, zawarcie umowy o zarządzanie powoduje po-

wstanie stosunku dominacji i zależności na podstawie art. 4

§ 1 pkt 4 lit. f k.s.h., przez co stanowi odrębną przesłankę od

przesłanki wyrażonej w lit. a tego przepisu. Po drugie nato-

miast, umowy holdingowe, pomimo że stanowią dość daleko

idący wyłom w zasadach wewnętrznej organizacji spółek pra-

wa handlowego, rozumianej jako swoisty ład korporacyjny, to

jednak nie przekreślają zasady odrębności ich organów. 

W świetle wymienionych wyżej spostrzeżeń należy postu-

lować interwencję ustawodawczą, gdyż ze względu na mno-

gość kontrowersji oraz jednoczesny brak podstaw do prze-

prowadzenia wnioskowania co do sposobu rozumienia i za-

sad funkcjonowania umowy o zarządzanie, instytucja ta pozo-

staje pozbawiona praktycznej doniosłości. 

Odnosząc się natomiast do treści umów o przekazywanie

zysku, podkreśla się, że powinny one wskazywać okres, w któ-

rym zysk będzie przekazywany, oraz wysokość przekazywane-

go zysku (Targosz, 2003). Wydaje się, że w przypadku nie-

wskazania okresu przekazywania zysku należałoby uznać, że

zysk przekazywany będzie przez cały okres trwania umowy,

co w przypadku jej zawarcia na czas nieokreślony oznaczało-

by bezterminowe przekazywanie zysku. Jeżeli chodzi nato-

miast o wysokość przykazywanego zysku, to wobec braku ja-

kichkolwiek ograniczeń ustawowych — należałoby opowie-

dzieć się za dopuszczalnością dowolnego określenia tej wyso-

kości, w tym w szczególności procentowego lub kwotowego,

bądź też zysku z poszczególnych typów działalności, oddzia-

łów, zakładów itp. Należy zatem, za S. Włodyką, wskazać na

trzy potencjalne typy umów o przekazywanie zysku: 

1) umowę o przekazywanie całego zysku spółki zależnej na

rzecz spółki dominującej, 

2) umowę o połączenie całego lub częściowego zysku spół-

ki zależnej z zyskiem spółki dominującej (tzw. wspólnota zy-

sku) oraz

3) umowę o przekazywanie części zysku (Włodyka, 2003)6. 

ZZggooddyy  kkoorrppoorraaccyyjjnnee  nnaa  zzaawwaarrcciiee  
uummóóww  hhoollddiinnggoowwyycchh

Zgodnie z art. 228 pkt 6 oraz art. 393 pkt 7 k.s.h. zawarcie

umowy holdingowej wymaga uchwały zgromadzenia wspólni-

ków albo walnego zgromadzenia pod rygorem określonym

w art. 17 k.s.h. (Pinior, 2015). Oznacza to, że zawarcie umo-

wy bez zgody organu właścicielskiego skutkuje jej nieważno-

ścią, chyba że zgoda zostanie wyrażona następczo, w terminie

2 miesięcy. Zgodnie z przywołanymi przepisami Kodeksu

spółek handlowych uchwała zgromadzenia wspólników lub

walnego zgromadzenia wymagana jest wyłącznie do zawarcia

umowy. Jednakże w doktrynie prezentowany jest pogląd, że

do zmiany umowy o zarządzanie spółką lub przekazywanie

zysku również niezbędne jest uzyskanie zgody tych organów

(Pinior, 2015; Tofel, 2011; Siwik, 2017). Pogląd ten należy

uznać za słuszny. Przyjęcie odmiennego założenia powodo-

wałoby, że obowiązek uzyskania zgody zgromadzenia wspól-

ników lub walnego zgromadzenia zostałby pozbawiony swojej

funkcji kontrolnej. Zarząd mógłby bowiem zawrzeć w imie-

niu spółki umowę z art. 7 k.s.h. o treści określonej uchwałą

organu właścicielskiego, a następnie dokonać jej dowolnej

zmiany, chociażby w sposób powodujący, że stosunek prawny

pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną miałby zupeł-

nie inny wymiar, charakter bądź specyfikę. W tym kontekście

warto zaakcentować, że zawarcie przedmiotowych umów po-

ciąga za sobą trudne do przecenienia skutki, nie tylko ze

względu na ich przedmiot, ale również ze względu na fakt po-

wstania pomiędzy stronami stosunku dominacji i zależności.

W związku z powyższym oparcie się wyłącznie na wykładni li-

teralnej art. 228 pkt 6 oraz art. 393 pkt 7 k.s.h. prowadziłoby

do wysunięcia wniosków niedopuszczalnych z punktu widze-

nia funkcji i celu tych przepisów. Ze względu na wspomnianą

wyżej doniosłość zawierania umów holdingowych oraz

brzmienie art. 228 pkt 6 oraz art. 393 pkt 7 k.s.h. należy

uznać, że obowiązek uzyskania zgody znajduje zastosowanie

w odniesieniu zarówno do spółki dominującej, jak i do spółki

zależnej (Tofel, 2015). Kolejna wątpliwość dotyczy wypowie-

dzenia umowy. Jako że przytoczone wyżej argumenty znajdą

zastosowanie także do wypowiedzenia umowy z art. 7 k.s.h.,

wydaje się, że również w tym przypadku konsekwentnie nale-

żałoby przyjmować, że wymagana jest uchwała organu właści-

cielskiego każdej ze spółek. 

WWąąttpplliiwwoośśccii  ddoottyycczząąccee  ddooppuusszzcczzaallnnoośśccii  
zzaawwiieerraanniiaa  uummóóww  hhoollddiinnggoowwyycchh

Należy podkreślić, że ze względu na lakoniczną regulację

art. 7 k.s.h. instytucja umów holdingowych wywołuje w pi-

śmiennictwie daleko idące kontrowersje w każdym w zasa-

dzie możliwym aspekcie. Wydaje się bowiem, że ustawodaw-

ca, chcąc wykonać krok w kierunku jakiegokolwiek uregulo-

wania prawa grup spółek, zatrzymał się w połowie tego kro-

ku; art. 7 k.s.h. jest wszak jedyną regulacją polskiego prawa

handlowego odnoszącą się do tej kwestii, wespół z art. 4 § 1

pkt 4 lit. f k.s.h. Najdalej idące wnioski krytyczne w tym

przedmiocie wysunął A. Opalski, zdaniem którego koncepcja

umów holdingowych wykazuje sprzeczność z przepisami Ko-

deksu spólek handlowych dotyczącymi struktury organizacyj-

nej i majątkowej spółek, kompetencji ich organów oraz zasad

podziału zysku, przez co — de lege lata — zawieranie takich

umów jest niedopuszczalne. Autor ten wskazuje również, że

regulacja umów holdingowych nie zapewnia ochrony wspól-

ników mniejszościowych oraz wierzycieli spółek w obliczu

czynności prawnej o tak daleko idących skutkach (Opalski,
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2012)7. Podgląd ten podziela G. Domański, który również wy-

raża opinię, że art. 7 k.s.h. nie może stanowić podstawy praw-

nej do zawierania umów holdingowych, gdyż ma charakter

blankietowy; podstawy takiej nie może również stanowić

umowa spółki, ponieważ stoi to w sprzeczności z przepisami

Kodeksu spółek handlowych regulującymi ustrój spółek kapi-

tałowych (Domański, 2008). 

Pomimo że niewątpliwie krytyka regulacji umów holdingo-

wych jest uzasadniona, to jednak należy stwierdzić, że kon-

kluzje A. Opalskiego i G. Domańskiego są zbyt daleko idące.

W szczególności nie sposób zgodzić się z poglądem, że silny

kontrast pomiędzy regulacją art. 7 k.s.h. a przepisami odno-

szącymi się do rozkładu kompetencji i ustroju majątkowego

spółek kapitałowych przesądza o uznaniu zawierania umów

holdingowych za niedopuszczalne. Zgodnie z zasadami wy-

kładni tekstów prawnych oraz na podstawie założenia o ra-

cjonalności prawodawcy niezbędne jest stosowanie reguł ko-

lizyjnych w przypadku pozornej sprzeczności norm prawnych.

Z tego powodu należy opowiedzieć się za postawioną wyżej

tezą, że art. 7 k.s.h. zawiera leges speciales wobec zasad ustro-

jowych spółek prawa handlowego, w tym zasady braku odpo-

wiedzialności wspólników lub akcjonariuszy za zobowiązania

spółki8. Z tego powodu nie sposób podzielić przywołanego

wyżej poglądu A. Opalskiego i G. Domańskiego. Naturalnie

wobec silnego rozdźwięku pomiędzy regulacją art. 7 k.s.h.

a przepisami dotyczącymi ustroju spółek kapitałowych popie-

rany pogląd również jest relatywnie daleko idący. Z drugiej

jednak strony przyjęcie przeciwnego punktu widzenia, pro-

wadzącego do przesądzenia o niemożności zawierania umów

holdingowych, nie wydaje się być logicznie możliwe. Jak

wspomniano wyżej, wszelkie wątpliwości w zakresie rozumie-

nia tekstu prawnego należy rozstrzygać w ramach procesu

wykładni i usuwać zgodnie z jej zasadami. Postawienie tezy,

jakoby stosowanie instytucji prawnej wprowadzonej expres-
sis verbis przez ustawodawcę w tekście normatywnym było

niedopuszczalne, przesądza o tym, że proces wykładni tegoż

tekstu nie został doprowadzony do końca (por. Włodyka,

2003)9. Wniosek taki jest więc contra legem. Wydaje się, że

również drugi argument przytoczony na poparcie komento-

wanego poglądu nie jest przekonujący. Nie sposób bowiem

przyznać, że instytucja umów holdingowych nie zapewnia

żadnej ochrony wspólnikom mniejszościowym. Zabezpie-

czenie interesów wspólników dokonuje się poprzez wymóg

uzyskania zgody zgromadzenia wspólników lub walnego

zgromadzenia na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy

holdingowej i to pod rygorem nieważności, o czym wspo-

mniano wyżej (Siwik, 2017). Co więcej, uchwała taka podle-

ga zaskarżeniu w trybie powództwa o uchylenie uchwały na

podstawie art. 249 § 1 lub art. 422 § 1 k.s.h. (por. Ruciński,

2018)10. 

Zatem, mimo że art. 7 k.s.h. wiąże się z wieloma uzasadnio-

nymi kontrowersjami wynikającymi z jego szczątkowej regu-

lacji, wydaje się, szczególnie w braku spodziewanej interwen-

cji ustawodawczej, że nie sposób poprzestać na stwierdzeniu,

że zawieranie umów holdingowych jest niedopuszczalne

w polskim porządku prawnym. Należy raczej dążyć do okre-

ślenia sposobów i warunków stosowania analizowanych regu-

lacji w drodze wykładni. 

DDoommiinnaaccjjaa  ppoowwssttaałłaa  wwsskkuutteekk  
ppoorroozzuummiieeńń  wwssppóóllnniikkóóww

W przeciwieństwie do umów z art. 7, które zostały wprost

wskazane w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. i z których samej istoty

wynikają bardzo silne uprawnienia do kształtowania sytuacji

spółki zależnej, inne typy umów, takie jak chociażby umowy

typu joint venture, mogą powodować powstanie stosunku do-

minacji jedynie w przypadku, gdy prowadzą do powstania

określonej struktury organizacyjnej (Pinior, 2015). Należy

więc w pełni podzielić pogląd wyrażony przez M. Litwińską-

-Werner, że odpowiednim miernikiem interpretacyjnym,

wskazującym, czy określona umowa pomiędzy spółkami pro-

wadzi do powstania stosunku dominacji i zależności, czy też

nie, jest to, czy samodzielnym celem umowy jest wywieranie

decydującego wpływu na działalność innej spółki (Litwińska-

-Werner, 2007). Jeżeli wpływ powstaje jako efekt uboczny

stosunku obligacyjnego mającego inny cel, to należy uznać, że

stan dominacji i zależności nie zachodzi. 

Podobny pogląd wyraził A. Szumański, który podkreśla, że

nie każde porozumienie związane ze sposobem wykonywania

prawa głosu może być kwalifikowane jako takie, które na

gruncie art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. prowadzi do powstania stosun-

ku dominacji i zależności (Sołtysiński, Szajkowski, Szumań-

ski, Szwaja, 2001; Rodzynkiewicz, 2014)11. Porozumieniami

tego typu mogą być wyłącznie te, które mają na celu osiągnię-

cie pozycji dominującej nad inną spółką (Rodzynkiewicz,

2014). Przedmiotem takich umów jest zobowiązanie stron,

będących wspólnikami lub akcjonariuszami spółki, która

w związku z porozumieniem staje się zależna, do głosowania

w określony sposób (tzw. acting in concert) (Pinior, 2015). Po-

rozumienie wspólników lub akcjonariuszy może zostać za-

warte zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej (Sołtysiński,

Szajkowski, Szumański, Szwaja, 2006). Należy zauważyć, że

stosunek dominacji i zależności oparty na porozumieniu

wspólników lub akcjonariuszy jest najsłabszym i najmniej

trwałym typem takiej relacji. W pierwszej kolejności ze

względu na wielość podmiotów dominujących, których inte-

resy mogą być zbieżne tylko w określonej części i w określo-

nym czasie. Po drugie natomiast ze względu na fakt, że przed-

miotowe porozumienia mają wyłącznie charakter obligacyj-

ny, a w konsekwencji naruszenie wynikających z nich obo-

wiązków głosowania w określony sposób może spowodować

jedynie odpowiedzialność kontraktową. 

Zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie dyspozycja

art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. dotyczy wyłącznie porozumień ma-

jących na celu utworzenie trwałych zależności organizacyj-

nych (Rodzynkiewicz, 2014). Jako argumenty na poparcie te-

go stanowiska podaje się z jednej strony zawarte w analizowa-

nym przepisie odwołanie do art. 7 k.s.h., z drugiej natomiast

fakt, że w obrocie gospodarczym często występują sytuacje,

w których ze względu na rozmaite uwarunkowania o charak-

terze faktycznym lub ekonomicznym, określone podmioty są

silnie uzależnione od swoich partnerów biznesowych, co jed-

nak nie powoduje powstania stosunku dominacji i zależności

w rozumieniu przepisów art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h.12

Pogląd ten zasługuje na aprobatę tylko w części. Jest bo-

wiem prawdą, że w przypadku silnego polegania na innych
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uczestnikach obrotu, nie sposób mówić o powstaniu stosunku

dominacji i zależności uregulowanym w Kodeksie spółek

handlowych (odmiennie: Włodyka, 2003)13. Przykładami ta-

kich sytuacji mogą być chociażby zależności pomiędzy produ-

centem a kluczowym bądź jedynym dostawcą surowca, po-

między producentem a jedynym dystrybutorem lub też od-

wrotnie — pomiędzy dystrybutorem a jedynym producentem

lub licencjodawcą. Niewątpliwie w takich przypadkach kon-

dycja gospodarcza lub wręcz przetrwanie na rynku jednego

podmiotu zależne jest od postępowania innego podmiotu. Co

więcej, podmiot mający silniejszą pozycję w takiej relacji biz-

nesowej ma możliwość wywierania znacznego nacisku,

a przez to oddziaływania na podmiot mający pozycję słabszą

(Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, 2006). W konse-

kwencji na gruncie wykładni literalnej wskazane w powyż-

szych przykładach relacje mogłyby zostać objęte zakresem za-

stosowania normy wyrażonej w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h., gdyż

spełniają przesłankę wywierania decydującego wpływu przez

jeden podmiot na działalność innego podmiotu. Jednakże

wyniki wykładni funkcjonalnej oraz systemowej przesądzają

o konieczności przyjęcia odmiennej interpretacji. Funkcją

definicji stosunku dominacji i zależności jest zdeterminowa-

nie sytuacji prawnej powiązanych tym stosunkiem podmio-

tów poprzez objęcie ich zakresem zastosowania przepisów

nakładających na nie szczególne obowiązki14 lub ogranicze-

nia15 związane z istnieniem stosunku dominacji i zależności

oraz swoiste uprawnienia, w szczególności w zakresie uprosz-

czeń proceduralnych przy procesie połączenia16. Co więcej,

z punktu widzenia wykładni systemowej umiejscowienie art.

4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. w punkcie 4, zawierającym definicję

spółki dominującej, również nie uprawnia do rozciągania tej

definicji na każdy przypadek, w którym jedna spółka posiada

znaczną siłę nacisku na drugą spółkę. Stałoby to bowiem

w jawnej sprzeczności z istotą Kodeksu spółek handlowych

jako ustawy stanowiącej swoistą podstawę konstrukcyjną dla

tworzenia i funkcjonowania spółek w Polsce i nieingerującej

w specyfikę ich codziennej działalności gospodarczej, uwa-

runkowania branżowe itp. (Opalski, 2012)17. 

Przywołanego wyżej poglądu doktryny nie można jednak

podzielić w pozostałej części; nie sposób mianowicie zgo-

dzić się z twierdzeniem, że art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h. nale-

ży odnosić wyłącznie do porozumień mających na celu

utworzenie trwałych struktur pomiędzy spółkami. Jest tak

z dwóch powodów. Po pierwsze, sam stosunek dominacji

i zależności wywołany możliwością wywierania decydujące-

go wpływu przez jedną spółkę na działalność drugiej spółki

nie musi mieć charakteru trwałego. Tytułem przykładu po-

dać można sytuację dominacji i zależności w odniesieniu do

spółki publicznej, której akcjonariat jest rozproszony lub

pasywny. Ze względu na dynamikę zmian na rynkach kapi-

tałowych nie można chociażby wykluczyć sytuacji, w której

stosunek dominacji i zależności będzie miał charakter tym-

czasowy. W przypadku gdy znaczna liczba akcji będących

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym podlega licz-

nym transakcjom, możliwe jest przejściowe uzyskanie przez

określony podmiot pozycji dominującej, w szczególności

w wariancie pośrednim. Analogicznie — brak jest podstawy

do utrzymywania, że porozumienia wywołujące stan domi-

nacji i zależności muszą być trwałe. Możliwe jest wszak za-

warcie porozumienia na określony czas. Z drugiej strony

możliwa jest także sytuacja, w której aktywny inwestor bez-

pośredni utraci przejściowo kontrolę nad spółką zależną ze

względu na aktywizację części inwestorów pośrednich (tzw.

inwestorów portfelowych). Należy przyznać, że opisane wy-

żej warianty okoliczności mają z reguły niewielkie szanse

ziszczenia się i stanowią raczej możliwości hipotetyczne.

Nie zmienia to jednak faktu, że sama możliwość ich zaist-

nienia podważa pogląd, jakoby wywieranie decydującego

wpływu na spółkę zależną na gruncie art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h.

musiało każdorazowo wiązać się z tworzeniem określonych

struktur lub, ogólniej rzecz ujmując, z jakąkolwiek długo-

trwałością. Drugim argumentem przeciwko analizowane-

mu poglądowi jest fakt, że umowa z art. 7 k.s.h., powodują-

ca powstanie stosunku zależności, również nie musi mieć

charakteru trwałego. Z samej istoty stosunków obligacyj-

nych ex contractu wynika bowiem możliwość ich rozwiąza-

nia. Ponadto umowa taka może zostać zawarta na określo-

ny, krótki czas. W świetle powyższego nie sposób podzielić

poglądu, że odwołanie do art. 7 zawarte w art. 4 § 1 pkt lit.

f k.s.h. nakazuje uznać, że przesłanka „wywierania decydu-

jącego wpływu”, o której mowa w tym przepisie, musi wią-

zać się z tworzeniem trwałych powiązań organizacyjnych.

Jako okoliczność przesądzającą o uznaniu umowy za kreu-

jącą stosunek dominacji i zależności na podstawie art. 4 §

1 pkt 4 lit. f. k.s.h. należy więc wskazać główny cel umowy,

a nie czas jej trwania, tak faktyczny, jak i zamierzony przez

strony. 

PPoozzaauummoowwnnee  wwyywwiieerraanniiee  
ddeeccyydduujjąącceeggoo  wwppłłyywwuu

Oprócz umów holdingowych oraz innych porozumień ma-

jących na celu przejęcie kontroli nad spółką prawa handlowe-

go, jedną z typowych okoliczności wypełniających przesłankę

wywierania decydującego wpływu pomimo braku wystąpienia

zależności o charakterze kapitałowym lub personalnym jest

sytuacja, w której znacząca część wspólników (lub raczej ak-

cjonariuszy, ponieważ opisywana okoliczność zachodzi naj-

częściej w spółkach publicznych) pozostaje pasywna, a akcjo-

nariat jest silnie rozproszony (Opalski, 2012; odmiennie: Ro-

manowski, 2004). W takim stanie rzeczy zwykło się wyróżniać

tzw. inwestorów bezpośrednich oraz inwestorów portfelo-

wych, o czym wspomniano już wyżej (Pinior, 2015). Pierwszą

grupę stanowią akcjonariusze aktywni, czyli uczestniczący

w zgromadzeniach oraz zamierzający wpływać na działalność

spółki. Do drugiej grupy zalicza się natomiast akcjonariuszy,

których celem jest wyłącznie osiągnięcie zysku poprzez obrót

akcjami. Tym samym, pomimo niespełnienia formalnych

przesłanek dominacji kapitałowej, za spółkę dominującą

trzeba będzie uznać, zależnie od okoliczności oraz specyfiki

spółki zależnej, spółkę posiadającą zazwyczaj około 1/3 akcji.

W polskich spółkach prawa handlowego współczynnik ten
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wynosi średnio 33,4% (Pinior, 2015). Taki odsetek akcji

umożliwia bowiem co do zasady wywieranie decydującego

wpływu na spółkę zależną. 

Na gruncie powyższych rozważań warto wskazać na stano-

wisko wyrażone przez Prezesa UOKIK, zgodnie z którym po-

siadanie przez daną spółkę 40,85% akcji w kapitale zakłado-

wym drugiej spółki, przy jednoczesnym prawie do powoływa-

nia i odwoływania trzech spośród sześciu członków rady nad-

zorczej, w tym prezesa i wiceprezesa, przesądza o uznaniu ist-

nienia stosunku dominacji i zależności pomiędzy tymi spółka-

mi. Elementami stanu faktycznego, które przesądziły o przy-

jęciu takiego właśnie stanowiska przez Prezesa UOKIK, były,

po pierwsze, okoliczność, że akcjonariat spółki zależnej był

silnie rozproszony, po drugie natomiast, że w przypadku rów-

ności głosów w radzie nadzorczej głos przesądzający należał

do prezesa rady nadzorczej, a rada nadzorcza uprawniona by-

ła do powołania zarządu. W efekcie pomimo niespełnienia

przesłanek z art. 4 § 1 pkt 1 lit. a (dysponowanie większością

głosów na walnym zgromadzeniu) oraz lit. c k.s.h. (uprawnie-

nie do powoływania lub odwoływania większości członków

rady nadzorczej), organ przesądził o istnieniu stosunku domi-

nacji i zależności ze względu na możliwość wywierania decy-

dującego wpływu na działalność spółki zależnej na gruncie lit.

f powołanego artykułu (decyzja Prezesa UOKIK nr DOK-

41/06 z 04.05.2006 r., https://decyzje.uokik.gov.pl/__

C125812C0037C558.nsf/UOKIK? openform, 29.08.2018).

Na marginesie należy wskazać, że stosunek dominacji i zależ-

ności na tej podstawie istniałby również w przypadku, gdyby

występowała tylko jedna z dwóch opisanych okoliczności, po-

nieważ każda z nich stanowiłaby samodzielną podstawę do

wywierania decydującego wpływu na działalność spółki zależ-

nej w tym stanie faktycznym. 

TTOOMM  LLXXXXIIII  NNRR  66  ((885522))  DDOOII  1100..3333222266//00113377--55449900..22001199..66..44SSTTOOSSUUNNEEKK  DDOOMMIINNAACCJJII  II  ZZAALLEEŻŻNNOOŚŚCCII  PPOOWWSSTTAAŁŁYY  WWSSKKUUTTEEKK  WWYYWWIIEERRAANNIIAA  DDEECCYYDDUUJJĄĄCCEEGGOO  WWPPŁŁYYWWUU......

31ISSN 0137-5490   PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 6  2019

1 Ze względu na fakt, że spółki osobowe nie posiadają organów, zakwalifikowanie art. 4 § 1 pkt 4 lit. e do kategorii typu dominacji ze względu na posiadanie

większości głosów w organach wynika z podobieństwa możliwości wywierania wpływu na podmiot gospodarczy poprzez posiadanie większości głosów w gremium

decyzyjnym.
2 Niespójność ta, wespół z licznymi kontrowersjami i zastrzeżeniami formułowanymi przez doktrynę, z których część zostanie przytoczona w niniejszym artykule,

zmusza do jednoznacznie negatywnej oceny regulacji umów holdingowych. 
3 M. Tofel wskazuje, że umowy o zarządzanie wykorzystywano w przepisach dotyczących procesów prywatyzacyjnych, w tym art. 45a i n. ustawy z 25.09.1981 r.

o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2152), w art. 23 ustawy z 30.04.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. 

Nr 44, poz. 202 ze zm.) oraz w art. 17 ustawy z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.). Autor ten podkreśla jednak, że w prze-

ciwieństwie do niektórych umów o zarządzanie innym podmiotem, umowy z art. 7 k.s.h. obejmują wyłącznie prowadzenie spraw spółki. 
4 Przy czym M. Tofel nie prezentuje szerszej argumentacji swojej tezy. 
5 Wbrew opinii R. Siwika nie jest uzasadniona konkluzja, jakoby umowy holdingowe miały charakter zarówno zobowiązujący, jak i wewnątrzorganizacyjny. 
6 Jednak ze względu sygnalizowaną w niniejszym artykule mnogość kontrowersji związanych z instytucją umów holdingowych i wynikającą z niej niewielką prak-

tyczną doniosłością tych umów, warianty opisywane przez S. Włodykę należy traktować jedynie jako hipotetyczne. 
7 Należy jednak wskazać, że prezentowany pogląd tego autora jest raczej osamotniony. 
8 Jeżeli oczywiście strony umowy holdingowej będą powiązane kapitałowo. 
9 Autor ten wskazuje, że zawieranie umów holdingowych jest w pełni dopuszczalne w świetle zasady swobody kontraktowania wyrażonej w art. 3531 k.c., a nadto

słusznie podkreśla, że sam fakt obowiązywania art. 7 k.s.h. przesądza o ich zgodności tych umów z prawem. 
10 Należy jednak zauważyć, że możliwość skorzystania z powództwa o uchylenie uchwały może być w praktyce silnie ograniczona, ze względu na konieczność speł-

nienia, łącznie z przesłanką celu w postaci pokrzywdzenia wspólnika, również przesłanki sprzeczności z umową spółki lub dobrymi obyczajami. Nadto uchylenie uchwa-

ły ma skutek ex nunc, a nie ex tunc. 
11 M. Rodzynkiewicz jako trafny przykład na poparcie powyższej tezy podaje zobowiązanie wobec banku-kredytodawcy wspólników spółki-kredytobiorcy do wyko-

nywania w określony sposób prawa głosu w tej spółce w porozumieniu z bankiem, tytułem dodatkowego zabezpieczenia kredytu. 
12 Przy czym w tym miejscu słowo „zależne” należy rozumieć jako uwarunkowanie bądź uzależnienie niezwiązane ze stosunkiem dominacji i zależności z art. 4

§ 1 pkt 4 k.s.h. 
13 S. Włodyka uznaje, że o dominacji i zależności należy mówić również w przypadku silnej zależności gospodarczej od innego podmiotu. Autor ten pozostaje jed-

nak odosobniony w tym poglądzie. 
14 Jak chociażby obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 6 k.s.h. 
15 Tytułem przykładu można wskazać zakaz nabywania udziałów własnych wyrażony w art. 200 § 1 k.s.h. oraz akcji własnych, zgodnie z art. 362 § 1 k.s.h. 
16 Uprawnienia te uregulowane zostały w art. 515 i 516 k.s.h. 
17 Autor ten trafnie wskazuje, że przesłanka wywierania decydującego wpływu z art. 4 § 1 pkt 4 lit. f odnosi się głównie do instrumentów prawa spółek. 
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Przedmiotem monografii jest zarządzanie interesariuszami projektu.

Koncepcja zarządzania interesariuszami projektów jest koncepcją prag-

matyczną, co oznacza, że ma ona służyć nie tylko wyjaśnianiu proble-

mów zarządzania, ale także ich rozwiązywaniu. Istotnym elementem tej

koncepcji jest proces zarządzania interesariuszami. Obejmuje on zazwy-

czaj co najmniej trzy fazy: fazę analizy, fazę planowania i fazę wdroże-

nia; są one powiązane z poszczególnymi procesami zarządzania projek-

tem. Autor stworzył propozycję ośmioetapowego modelu procesu anga-

żowania interesariuszy projektu, obejmującego: identyfikację interesa-

riuszy, ich charakterystykę, ocenę znaczenia, analizę stanowisk, analizę

potencjalnych koalicji, wybór strategii wobec interesariuszy, określenie

i podjęcie działań angażujących oraz monitorowanie i cykl przeglądu in-

teresariuszy. Rozwiązanie ma charakter aplikacyjny, koncentrując się

również na etapach wdrożeniowych — określeniu i podjęciu działań an-

gażujących wynikających z przyjętej wcześniej strategii oraz zapewnieniu

monitorowania i cyklu przeglądu, a zatem tworząc odpowiednie ramy

dla ciągłego doskonalenia zarządzania interesariuszami. 
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