ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA DŁUGI SPÓŁKI
Spółka kapitałowa odpowiada za zaciągnięte zobowiązania wynikające z jej
działalności. Jednak gdy nie ma środków na regulowanie zobowiązań, można spróbować
wyegzekowować należność od członka zarządu. Jest to szansa na poprawienie skuteczności
działań windykacyjnych. Poniżej przestawiamy zasady określające zakres odpowiedzialności
członka zarządu za długi spółki.
Na czym polega odpowiedzialność członka zarządu?









Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada wobec osób
trzecich za zobowiązania spółki.
Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą powołania danej osoby do zarządu spółki i ma
charakter subsydiarny. Oznacza to, iż aktualizuje się dopiero w momencie, w którym
egzekucja prowadzona przeciwko spółce okazuje się bezskuteczna. Bywają jednak
sytuacje, w których do stwierdzenia bezskuteczności egzekucji nie jest konieczne
samo wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a wystarczy, iż oczywistym pozostaje
fakt, że spółka nie posiada żadnego majątku, z którego wierzyciel mógłby uzyskać
zaspokojenie należności. Wówczas wierzyciel może wystąpić przeciwko członkowi
zarządu spółki dłużnika z powództwem o zapłatę.
Odpowiedzialność członków zarządu jest odpowiedzialnością osobistą i
nieograniczoną w tym sensie, iż uprawnia wierzyciela do sięgnięcia do całego
majątku osobistego członka zarządu spółki.
Odpowiedzialność ta ma charakter solidarny, co oznacza, iż wierzyciel może
próbować wyegzekwować dług od wszystkich członków zarządu jednocześnie, bądź
też od każdego z osobna. Jednakże jeżeli wierzyciel uzyska zaspokojenie od jednego z
członków zarządu, to nie może już dalej egzekwować wierzytelności.
Nie można wyłączyć umową stron zastosowania przepisów normujących
odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż

regulacje te mają charakter imperatywny, co powoduje, że nie mogą być
modyfikowane.
Kiedy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?
Ustawodawca przewiduje jednak szereg przesłanek, które powodują, iż pomimo
zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej, zostaje wyłączona odpowiedzialność członka
zarządu. Należą do nich:
 zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości albo wszczęcie
postępowania układowego.
 wykazanie, iż niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo wszczęcie
postępowania układowego nastąpiło bez winy członka zarządu.
 udowodnienie, iż pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości albo
wszczęcie postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.
Należy pamiętać, by dokładnie przeanalizować wszystkie powyższe okoliczności,
zanim przystąpi się do działań windykacyjnych skierowanych do członków zarządu.

