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Odpowiedzialność i OBRONA członków zarządu ,
managerów: ZUS , US, KONTRAKTY, KRS → Nowe
Postępowanie rejestrowe

© Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej

ZUS , US ,

Nowe elektroniczne postępowanie

Kroki wierzyciela

KONTRAKTY , EKRS

rejestrowe

vs Obrona zarządu

Akta rejestrowe

16.02.2022
online live
9.15-17.00

360 zł + VAT
200 slajdów prezentacji:

Zgłoszenie

Sędzia Leszek Ciulkin
Sędzia orzeka
od 1994 r. 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.

16_02. 2022 9.15

1. ZUS, US, KONTRAKTY, KRS - Zakres odpowiedzialności członków
zarządu: Sp z o.o. Sp z o.o. sp.k. , S.A. S.K.A → Strategie i konieczne
Scenariusze
Urząd Skarbowy - 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
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Zakres odpowiedzialności członków zarządu,
1.
2.
3.
4.

kontrakty
Podatki - US
ZUS
EKRS - Akta rejestrowe/Sprawozdania

→ 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 ?
Solidarna odpowiedzialność podatkowa ?

→ UMOWY - ZMIANA /UNIEWAŻNIENIE
COVID-19: Renegocjowanie umów i płatności.
Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd
Modyfikowanie odpowiedzialności odszkodowawczej ?
Czy kontrahent może uniknąć zapłaty odszkodowania ?

II. Odpowiedzialność członków zarządu w razie bezskutecznej egzekucji
wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Bezskuteczność egzekucji
→ Bezskuteczność egzekucji wobec spółki stanowi podstawową przesłankę odpowiedzialności
członków zarządu za jej zobowiązania. Chodzi tu zarówno o egzekucję sądową, prowadzoną w trybie
przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i tzw. egzekucję administracyjną.Organy podatkowe
mają prawo dochodzić podatków od członków zarządu spółek, którzy przestali pełnić tę funkcję.

1. Określenie momentu utraty zdolności płatniczej, skutkującego koniecznością złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości.

2. Kroki podejmowane przez wierzyciela w celu odzyskania kwoty, której nie uregulowała spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Strategia obrony w procesie przeciwko członkowi zarządu, wynikająca z orzecznictwa Sądu
Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz poglądów doktryny:
dopełnienie obowiązków, których wykonanie uwolni członka zarządu od odpowiedzialności za
nieuregulowane zobowiązania spółki.
wykazanie przez zarząd braku szkody, jako okoliczność uwalniająca od odpowiedzialności..
wykazanie braku winy, jako okoliczność uwalniająca od odpowiedzialności.
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1. Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję można uznać za bezskuteczną.
2. Ustalenie okresu, za który odpowiadają członkowie zarządu.
3. Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh i art. 116 ordynacji podatkowej.
4. Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w
trybie art. 299 ksh i art. 116 ordynacji podatkowej,

5. Charakter wpisu do Rejestru informacji o zarządzie oraz sposobie reprezentacji.
IIII. Zmiany w postępowaniu rejestrowym po 1 lipca 2021 r.
Nowe postępowanie Rejestrowe PRS - EKRS
Od 1 lipca 2021 r. wszystkie wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru
przedsiębiorców KRS muszą być składane elektronicznie. Złożenie wniosku z pominięciem nowego
systemu, gdy zastosowanie jego jest obowiązkowe, skutkuje zwrotem wniosku bez wzywania do
uzupełnienia braków. Zinformatyzowane postępowanie rejestrowe odbywa się z wykorzystaniem
Portalu Rejestrów Sądowych

1. Sprawy, w których postępowanie rejestrowe prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.

2. Sprawy, w których postępowanie rejestrowe może być prowadzone za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego (wybór wnioskodawcy)

3. Dokumenty załączane do wniosku, w przypadku gdy postępowanie odbywa się za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego.

4. Pełnomocnictwo.
5. Zmiana art. 19 ustawy o KRS.
6. Akta rejestrowe
7. Repozytorium Akt Rejestrowych – akta rejestrowe prowadzone wyłącznie w systemie
teleinformatycznym.

8. Zbiór dokumentów/ Zbiór dokumentów, których kopie zanonimizowano.
9. Dostępność do akt rejestrowych przez PRS, funkcjonalności: wyświetl akta podmiotu w RAR/
wyświetl akta sprawy w RAR.

10. Status dokumentów składanych wraz z wnioskiem przed rozpoznaniem sprawy przez orzekającego.
11. Metryka zmienna dokumentu.
12. Przekazanie dokumentów do RAR/Zarządzenie dostępu do akt sprawy w RAR.
WARIANTY OBRONY!

1. Jak wykazać, że roszczenie jest przedawnione poprzez wykazanie, kiedy wierzyciel faktycznie
dowiedział się, że egzekucja będzie bezskuteczna

2. Jak wykazać , że wierzyciel w stosownym czasie nie podjął egzekucji przeciwko spółce
3. Jak wykazać , że wierzyciel nie wykazał odpowiedniego stopnia staranności i zapobiegliwości
4. Jak wykazać brak winy / brak szkody ?
5. Wniosek o upadłość w dobie epidemii - Czy to konieczność ?
6. Zmiana lub rozwiązanie kontraktu przez sąd-COVID1-19
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CASE STUDY → STRATEGIA OBRONY → SCENARIUSZE DZIAŁANIA

1. Czy niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko spółce, aby
dochodzić roszczenia od członka zarządu?

2. Czy w analizowanym trybie odpowiadają likwidatorzy spółki?
3. Kiedy egzekucję można uznać za bezskuteczną?
4. Czy podział kompetencji w zarządzie może mieć wpływ na odpowiedzialność członków organu
reprezentacji?

5. zapobieganie i skuteczna obrona w przypadku zatajenia informacji i wykorzystania cudzego
błędu/wprowadzenia w błąd prez innych członków zarządu - Z jakimi domniemaniami
prawnymi mamy do czynienia w analizowanej regulacji prawnej?

6. Czy na powodzie / ZUSIE spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że pozwany jest
członkiem zarządu?

7. Zasady odpowiedzialności członków zarządów i prokurentów za prowadzenie spraw
przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością

8. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z art. 299 ksh?
9. czy choroba lub wyjazd za granicę zwalnia z odpowiedzialności na podstawie analizowanych
przepisów

10. Czy możemy odrzucić wykładnię gramatyczną, a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach?
11. Czy można scedowac kompetencje ?
12. Działanie na szkodę spółki , naruszenie ładu korporacyjnego
13. Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
14. 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

Kontakt
T. 698 657 738

© Polskie Towarzystwo
Gospodarki Rynkowej

Polecamy:

Zatrudnianie
cudzoziemców -Nowelizacja
ustawy o CUDZOZIEMCACH
- Uproszczenie
procedur 7.02.2022
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