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Co grozi prezesowi
czyli odpowiedzialność kadry menadżerskiej za doprowadzenie 

do stanu niewypłacalności



Czym jest „niewypłacalność”?

Utrata zdolności do wykonywania swoich 
wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

DOMNIEMANIE

Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań 
pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Przesłanka 
płynnościowa



NIEWYPŁACALNOŚĆ to także – stan gdy przez okres ponad 24 miesięcy
zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku

DOMNIEMANIE

Czym jest „niewypłacalność”?

Przesłanka 
majątkowa

jeżeli zgodnie z bilansem 

zobowiązania
(UWAGA – wyłączenia niektórych zobowiązań)

przekroczą wartość aktywów, a stan ten utrzymuje 
się przez okres przekraczający 24 miesiące



Prawidłowa reakcja na „niewypłacalność”?

upadłość restrukturyzacja

• niewypłacalność
• zagrożenie 

niewypłacalnością 

• niewypłacalność



Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie 
upadłości i jakich aktów staranności 

należy dołożyć w tym zakresie?

30 dni od daty 
niewypłacalności

termin 
nieprzywracalny

wniosek musi 
spełniać wymogi 

formalne 



Kto ponosi odpowiedzialność za spóźniony 
wniosek o ogłoszenie upadłości?

Każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu 

ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika 
i do jego reprezentowania, 

samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Art. 21 p.u.



czyli kto?

członkowie zarządu

wspólnicy spółki jawnej

komplementariusze i partnerzy 

likwidatorzy

indywidualni przedsiębiorcy (CEIDG)

Kto ponosi odpowiedzialność za spóźniony 
wniosek o ogłoszenie upadłości?



Czy wdrożenie restrukturyzacji zwalnia 
menadżera z odpowiedzialności?

albo

Zwolnienie z odpowiedzialności, gdy w terminie 
na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości: 

wydano postanowienie 
o otwarciu 

postępowania 
restrukturyzacyjnego

wydano postanowienie 
o zatwierdzeniu układu 

w postępowaniu w 
przedmiocie 

zatwierdzenia układ



Rodzaje odpowiedzialności

odszkodowawcza 
(całym majątkiem osobistym)

podatkowa

karna

zakaz prowadzenia 
działalności 

gospodarczej



Odpowiedzialność w przypadku sp. z o.o.

Bezskuteczność egzekucji
przeciwko spółce (art. 299 KSH)

Odpowiedzialność członków zarządu:
- subsydiarna
- solidarna
- osobista
- nieograniczona



Bezskuteczność egzekucji

„Wierzyciel (…) musi wykazać jedynie fakt 
bezskuteczności egzekucji w stosunku do spółki.”

Wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie z dnia 3 czerwca 2011 r. VI 
ACa 1441/10

Co podlega wykazaniu przez wierzyciela?



Bezskuteczność egzekucji

Bezskuteczność 
egzekucji 

prowadzonej z 
majątku spółki

Wszczęte i prowadzone 
postępowanie 

egzekucyjne /k.p.c./ z 
majątki spółki nie 
doprowadziło do 

zaspokojenia

Z wykazu majątku 
wynika, że egzekucja 

może być bezskuteczna 
(art. 913 k.p.c.)

Nie ujawniono 
majątku w trybie 
postępowania o 

ujawnienie majątku 
przewidzianego w 

k.p.c.

Oddalenie wniosku o 
ogłoszenie upadłości, 

umorzenie 
postępowania  

upadłościowego  z braku 
środków za pokrycie 

kosztów postępowania



Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą członkowie
zarządu, w okresie urzędowania których zaistniały przyczyny
uzasadniające zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Którzy członkowie zarządu ponoszą 
odpowiedzialność? 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi
z dnia 28 grudnia 2012 r., I ACa 1215/11

Do przyjęcia odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. wystarczy istnienie 
zobowiązania w czasie sprawowania funkcji członka zarządu, nie jest 
natomiast konieczne, aby zobowiązanie w tym czasie było wymagalne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 
dnia 10 lutego 2010 r., I ACa 331/06



Członek zarządu może się uwolnić od 
odpowiedzialności poprzez 
wykazanie, że:

złożył wniosek o ogłoszenie 
upadłości

wydano postanowienie

We właściwym czasie

o zatwierdzeniu układu 
w postępowaniu w przedmiocie 
zatwierdzenia układ

o otwarciu postępowania 
restrukturyzacyjnego

lub



Uwolnienie od odpowiedzialności 
może nastąpić również poprzez 
wykazanie, że:

niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie 

upadłości nastąpiło nie z jego winy

wierzyciel nie poniósł szkody

pomimo niezgłoszenia wniosku niewydania postanowienia

albo

oraz



Inne przypadki niż spółka z o.o.

art. 21 ust. 3 p.u.

szkoda (domniemanie: szkoda obejmuje wysokość 
niezaspokojonej wierzytelności) 

wina

związek przyczynowy



Przedawnienie roszczeń wierzycieli 

Do roszczeń wierzycieli spółki przeciwko członkom jej 
zarządu zastosowanie mają przepisy o przedawnieniu 
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem 
niedozwolonym, tj. art. 442[1] § 1 KC.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 
dnia 18 grudnia 2008 r., III CZP 112/08



Odpowiedzialność podatkowa

Odpowiedzialność własnym majątkiem za długi 
publicznoprawne spółki (ZUS, PFRON, Urząd Skarbowy).

Podstawa prawna: art. 116 Ordynacji podatkowej

Za zobowiązania podatkowe CZŁONKOWIE ZARZĄDU

odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem 

jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub 
w części bezskuteczna



Odpowiedzialność karna

Podstawa prawna: art. 586 KSH

CZŁONEK ZARZĄDU LIKWIDATOR

nie zgłosi wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo
powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość
spółki, wówczas podlega:

lub

• grzywnie, 
• karze ograniczenia wolności 
• pozbawienia wolności do roku



Zakaz prowadzenia działalność gospodarczej

Podstawa prawna: art. 373 PrUp

- zakaz bycia przedsiębiorcą (CEIDG)

- zakaz pełnienia funkcji członka rady 
nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, 

reprezentanta lub pełnomocnika 

Wpis do rejestru 
przedsiębiorców 
niewypłacalnych 

KRS

Zakaz na 
1-10 lat



Zakaz prowadzenia działalność gospodarczej

Podstawa prawna: art. 373 PrUp

faktycznie zarządzając 
przedsiębiorstwem dłużnika, 

istotnie przyczyniła się do 
niezłożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości w ustawowym terminie

Shadow directors



DZ I Ę KUJ Ę  ZA  U WAGĘ  

Bartosz Sierakowski
radca prawny

bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl




