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Sędzia w trakcie szkolenia

odpowiada na pytanie jaką strategię
powinien przyjąć zarząd wobec
trwającego spowolnienia gospodarczego
-   ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu wojny na Ukrainie: sankcji i
odpływu siły roboczej , spadającemu
popytowi oraz rosnących kosztów i
inflacji, 

KSH od 13.10 - NoweKSH od 13.10 - Nowe

obowiązki zarządu obowiązki zarządu 

NOWELIZACJA KPC, NOWELIZACJA KPC, ZUS, US, UMOWYZUS, US, UMOWY

I. Nowelizacja KPC

Sejm RP 26.01 przegłosował

nowelizację KPC - Jaki wpływ
ma na działanie i obronę
zarządu ?

Zmiany w procedurach

Nowe postępowanie z udziałem

konsumentów, które ma wzmocnić

ich pozycję wobec przedsiębiorców.

Data: 2023-02-23,
 

OBRONA członków zarządu, wspólników spółekOBRONA członków zarządu, wspólników spółek
osobowych wobec kontraktów, ZUS, US iosobowych wobec kontraktów, ZUS, US i
KORPORACJIKORPORACJI → → NOWELIZACJA KSH i NOWELIZACJA KPC NOWELIZACJA KSH i NOWELIZACJA KPC 

Sędzia : Leszek Ciulkin

Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w
sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu
postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących
spółek, elementów procedury cywilnej, upadłości i
restrukturyzacji.  Współautor komentarza „Krajowy
Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe". W latach
1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu
problemowego postępowania upadłościowego Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
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CZAS
 9.15 -17.15

375 zł + VAT

Dla kogo? 

• Zarząd



Zrównoważenie pozycji prawnej stron w

procesie gdy jedna z nich nie jest

zastępowana przez zawodowego

pełnomocnika

II. Ukształtowanie odpowiedzialności cywilnej:

1. w SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

◦ z ograniczoną odpowiedzialnością,

◦ prostej spółce akcyjnej,

◦ spółce akcyjnej.

2. w SPÓŁKACH OSOBOWYCH:

◦ jawnej: osobisty , nieograniczony, solidarny

◦ odpowiedzialność byłego wspólnika spółki jawnej

◦ komandytowej,

▪ Odpowiedzialność komplementariusza za
zobowiązania podatkowe spółki

komandytowej

▪ zarząd spółki z o.o. będącej
komplementariuszem w spółce

komandytowej

◦ komandytowo – akcyjnej,

◦ partnerskiej.

Różnice między spółką cywilną,  spółką
jawną i komandytową pod kątem
odpowiedzialności i prowadzenia spraw

Spółka jawna a spółka cywilna

Kluczowe z punktu widzenia wspólników są dwie różnice –
zakres odpowiedzialności za długi spółki (wspólnicy spółki
jawnej ponoszą tak zwaną subsydiarną) oraz zdolność
spółki jawnej do bycia podmiotem praw i obowiązków.
Spółki te działają na podstawie innych reżimów prawnych,
w konsekwencji czego wymagany jest wpis spółki jawnej do
KRS.

1. odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich,

2. czy spółka cywilna może prowadzić przedsiębiorstwo?

3. czy spółka cywilna ma majątek?

4. cel powstania spółki,

5. czy spółka cywilna może mieć firmę?

6. wkłady wspólników,

7. kwestia prowadzenia spraw spółki i reprezentacja spółki

• Prokurenci

• Radcowie prawni

• kadra managerska i

kierownicza

• Osoby umocowane do
reprezentowania sp z o.o

sp z o.o. sp.k., S.A

• Wspólnicy spółek

osobowych

PREZENTACJA

180 stron aktualnej
prezentacji 

*punkty za szkolenie dla
adwokatów i radców

Analiza stanów
faktycznych w dobie
kryzysu .

• Przesłanki wyłączające
odpowiedzialność członków
zarządu za zobowiązania
spółki.

• Odstąpienie od umowy
• Siła wyższa 
• Rosnące koszty

Opis i Zgłoszenie →

Nowelizacja KSH -od
13.10

• Doprecyzowanie sposobu
obliczania kadencji → od

13.10.2022

• Odpowiedzialność zarządu
w spółce zależnej-
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cywilnej,

8. podział zysków,

9. kwestia prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacja,

10. odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej,

11. ustanie członkostwa.

Kiedy wspólnicy odpowiadają za długi spółki z
o.o. - omówienie przykładów

• Odpowiedzialność wspólnika – członka

zarządu za zaległości podatkowe

• Odpowiedzialność wspólnika – członka

zarządu za inne zobowiązania

Gdy wspólnik spółki z o.o ponosi

odpowiedzialność za długi sp. z o.o.

jeżeli działał w jej imieniu 

przy zaciąganiu zobowiązań (na przykład przy
zawieraniu umowy), z którymi związane są te długi.
Odpowiedzialność ta wynika z art. 13 z 1 KSH, przy czym
dotyczy ona wszystkich osób działających w imieniu spółki
zoo.

III. Odpowiedzialność członków zarządu Sp z
o.o. Sp z o.o. sp.k. , S.A.→ Strategie i
konieczne scenariusze w dobie kryzysu 

1. kontrakty
2. Podatki - US 
3. ZUS
4. pozostałe

→ ZUS - lawinowo rośnie liczba spraw

• Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników,

Wspólników, Właścicieli

• Przedawnienie

• Czy na ZUS SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU, że

pozwany jest członkiem zarządu ?

→  URZĄD SKARBOWY - lawinowo rośnie
liczba spraw

• Odpowiedzialność zarządu, pełnomocników,

Wspólników, Właścicieli

• Przedawnienie 

• Czy na US SPOCZYWA CIĘŻAR DOWODU, że pozwany

jest członkiem zarządu ?

Polecenia wiążące 

• Nowe obowiązki członków
zarządu spółki z o.o. od 13

października 2022 roku

• Działanie w granicach
uzasadnionego ryzyka

gospodarczego

Konieczne scenariusze -
Obrona przed egzekucją

• Wykazanie braku
szkody czyli kiedy mamy
do czynienia z

wyrządzeniem szkody

• Wykazanie braku winy 

• Czy niezbędne jest
posiadanie tytułu
wykonawczego wydanego
przeciwko spółce, aby
dochodzić roszczenia od

członka zarządu?

• Czy w analizowanym trybie
odpowiadają likwidatorzy
spółki?
Kiedy egzekucję można

uznać za bezskuteczną

• Czy podział kompetencji w
zarządzie może mieć wpływ
na odpowiedzialność
członków organu

reprezentacji?

• Czy na powodzie spoczywa
ciężar dowodu w zakresie
wykazania, że pozwany jest

członkiem zarządu?

• Jaki jest termin
przedawnienia roszczeń z art.

299 ksh

• Czy nieobecność w kraju lub
zwolnienie lekarskie wyłącza
z odpowiedzialności na
podstawie analizowanych

przepisów ?

• Podwójny mandat członka

zarządu - kolizja interesów 

• co oznacza pełnienie

• Rezygnacja czy wniosek o 

upadłość ?



• Solidarna odpowiedzialność podatkowa ?

• Siła wyższa

→  UMOWY - ZMIANA /UNIEWAŻNIENIE

• Czy i kiedy można renegocjować umowy i płatności ? 

• Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd

• Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ? 

• Czy kontrahent może uniknąć zapłaty

odszkodowania ? 

• Siła wyższa

• Odstąpienie od umowy

• Rosnące koszty

Kary umowne i zasady ich dochodzenia:

• domniemanie winy wykonawcy,

• warunki naliczenia kary umownej.

Wpływ wojny w Ukrainie na odpowiedzialność
przedsiębiorcy za zobowiązania:

• siła wyższa

• wpływ sankcji

• klauzula rebus sic stantibus.

Zasady odpowiedzialności cywilnej:

• na zasadzie winy,

• na zasadzie ryzyka,

• na zasadzie słuszności.

IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka
zarządu (w razie bezskuteczności egzekucji
wobec spółki) 

• 

• Czy członek zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka
była niewypłacalna - ponosi odpowiedzialność przewidzianą
w art. 299 KSH za długi spółki

• Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję

wobec spółki można uznać za bezskuteczną.

• strategia obrony członka zarządu w procesie przed

roszczeniami wierzycieli spółki

obowiązków ?

• Czy członek zarządu spółki
z ograniczoną
odpowiedzialnością, który
objął tę funkcję wtedy, gdy
spółka była niewypłacalna -

ponosi odpowiedzialność ?

• Czy i kiedy można dochodzić
utraconych korzyści w
stosunku do zarządu sp z o.o.

i S.A ?

NOWELIZACJA 
KODEKSU

PRACY - PRACA
ZDALNA I
ZMIANY W

SPECUSTAWIE

16.02.2023

NOWE OBOWIĄZKI
PRACODAWCÓW

w ramach zatrudniania
cudzoziemców i PRACY

ZDALNEJ 

Sędzia Tomasz Kałużny

Więcej

  !   Bezskuteczność egzekucji wobec spółki stanowi podstawową
przesłankę odpowiedzialności członków zarządu za jej
zobowiązania. Chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, jak i tzw.
egzekucję administracyjną.
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• Skutki sporności wierzytelności

V NOWELIZACJA KSH od 13.10

Wiążące polecenia – jako nowy sposób

ingerowania w prowadzenie spraw spółki

zależnej

• kto i w jaki sposób może wydawać „wiążące polecenia”,

• co może być przedmiotem „wiążącego polecenia”,

• jaką formę ma mieć „wiążące polecenie”, aby było

skuteczne?,

• czy członek zarządu spółki zależnej odpowiada za

wykonanie wiążącego polecenia,

• na jakich zasadach za działanie lub zaniechanie spółki

zależnej odpowiadać może spółka dominująca?,

• Jakie są prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy

spółki zależnej w grupie spółek.

Zmiany w zakresie

odpowiedzialności członków

zarządu

1. Działanie w granicach uzasadnionego ryzyka

gospodarczego

2. Nowe obowiązki członków zarządu spółki z o.o. od 13

października 2022 roku

3. Lojalność wobec spółki także po wygaśnięciu mandatu

Ustalenie okresu w którym spółka zaciągnęła
zobowiązania, za który odpowiadają członkowie
zarządu

• Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję

wobec spółki można uznać za bezskuteczną.

• Doprecyzowanie sposobu obliczania kadencji → od

13.10.2022

Mandat vs kadencja od 13.10

Mandat to umocowanie do wykonywania funkcji członka
zarządu lub rady nadzorczej. Wbrew temu, co mogłoby się
wydawać, okres trwania mandatu nie jest tożsamy z okresem
kadencji. Bywa, że mandat trwa, mimo wygaśnięcia kadencji.

  !   Organy podatkowe ścigają członków zarządu spółek, którzy już
dawno przestali pełnić tę funkcję. Teoretycznie mają takie prawo aż
do przedawnienia zobowiązań podatkowych, ale w praktyce stosują
różne triki pozwalające robić to nawet później.



I właśnie na tym polu - prawidłowego wskazania daty
wygaśnięcia mandatu 

Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających
zidentyfikowanie osób odpowiadających w
trybie art. 299 ksh.

• Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

VI. Rezygnacja członka zarządu - Naruszenie
zasad reprezentacji - Problemy praktyczne

1. Jednoosobowy zarząd a reprezentacja w spółce z

2. Brak zarządu a reprezentacja w spółce z o.o.

3. Odpowiedzialność oraz skutki nienależytej reprezentacji

4. Niezgłoszenie rezygnacji członka zarządu do KRS -

konsekwencje i odpowiedzialność

VII. Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie
cudzego błędu w celu uzyskania korzyści
majątkowej

• Zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia
informacji i wykorzystania cudzego błędu/wprowadzenia w

błąd przez innych członków zarządu

• Czy lub w jaki sposób managerowie wypełniający swoje
obowiązki mogą uniknąć ryzyk związanych z

odpowiedzialnością osobistą?

VIII.Podział kompetencji określony w umowie
spółki vs odpowiedzialność

• Czy podział kompetencji ma wpływ na odpowiedzialność

• Czy członek zarządu może scedować swoje

kompetencje?

IX. Wykazanie braku WINY - 

• Pojęcie winy - Jak należy należy rozumieć ?

• Obiektywne przyczyny winy / braku winy

  !  Na skutek nie dochowania nadzoru nad pracownikiem
opracowującym dokumentację podatkową spółki, dochodzi do
złożenia przez spółkę nieprawdziwej informacji podsumowującej.

  !  Obowiązki zarządu, a za nimi odpowiedzialność, przybierają
formę zobowiązań cywilnych, publicznoprawnych, pracowniczych,
czy też wewnątrz-korporacyjnych.

  !    Jak i kiedy członek zarządu ma wykazać że nie wszczęcie
postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy ?



X. Wykazanie braku SZKODY

• Brak szkody wierzyciela w rozumieniu art. 299 par. 2 k.s.h.
przy jednoczesnym istnieniu po jego stronie szkody w

tradycyjnym ujęciu.

Pojęcie szkody obejmuje zarówno rzeczywistą
stratę (zmniejszenie aktywów majątku), jak i
utracony zysk, 

XI. Członek zarządu wobec spółki i
wspólników oraz pozycja zarządu wobec rady
nadzorczej po zmianach 13.10

• Podwójny mandat – „członka zarządu”/ „członka zarządu i
rady nadzorczej” - co to oznacza i czy jest kolizja

obowiązków ? Czy można być w zarządach kilku spółek ?

• Zakaz konkurencji i jego naruszenie

• Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu

przez wspólników ?

• Czy i kiedy można dochodzić utraconych korzyści w

stosunku do zarządu ?

• Kiedy mamy do czynienia z niegospodarnością po 13.10 

XII. OCHRONA MAJĄTKU PRYWATNEGO 

• Wyjawienie majątku zarządu po bezskuteczności
egzekucji wobec spółki - Jak zarząd powinien chronić swój

majątek 

Kontakt
T. 698-657-738 

Zgłoszenie

© Polskie Towarzystwo Gospodarki
Rynkowej
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  !    Jak i kiedy członek zarządu ma wykazać - że wierzyciel nie
poniósł szkody ?

  !  
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