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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW 
ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O. PERSPEKTYWA 

NADZORU KORPORACYJNEGO

BOARD MEMBERS’ RESPONSIBILITY IN A LIMITED 
LIABILITY COMPANY. THE PERSPECTIVE 

OF CORPORATE GOVERNANCE

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena rozwiązań prawnych zawartych w ustawie z dnia 
15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej 
i karnej członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ocena rozwiązań 
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prawnych została dokonana na gruncie koncepcji nadzoru korporacyjnego. W  rozwa-
żaniach przyjęto, że odpowiedzialność prawna jest bodźcem mającym na celu skłonienie 
członków zarządu do działania w interesie wierzycieli spółki, spółki oraz wspólników. Na 
gruncie przepisów o odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu dobrem chro-
nionym jest dobro wierzycieli i  spółki. Przyjęte rozwiązania prawne chronią wspólników 
w sposób pośredni. Na gruncie przepisów karnych ustawodawca penalizuje te działania lub 
zaniechania członków zarządu, które szkodzą szerszej gamie interesariuszy, tj. wierzycielom 
spółki, spółce, wspólnikom, kontrahentom. W konkluzji podkreśla się, że ustawa z dnia 15 
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w sposób kompleksowy i wyczerpujący re-
guluje kwestię odpowiedzialności członków zarządu. Pełna ocena wymaga jednak analizy 
praktyki sądowo-prawnej, która nie jest przedmiotem rozważań.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, członek zarządu, nadzór korporacyjny

Abstract: The aim of the article is to evaluate legal solutions contained in the Act of 15 
September 2000. Code of Commercial Companies concerning civil and criminal responsi-
bility of board members in a limited liability company. The evaluation of legal solutions was 
based on the concept of corporate governance. It was assumed in the considerations that 
legal responsibility is an incentive to encourage board members to act in the interest of the 
company’s creditors, company and shareholders. In accordance with the regulations on civil 
law responsibility of the board members, the protected good is the good of the creditors and 
the company. The adopted legal solutions protect the shareholders in an indirect way. Under 
criminal law, the legislator penalises those actions or omissions of board members which 
harm a wider range of stakeholders, i.e. the company’s creditors, company, shareholders, 
contractors. In conclusion, it is emphasised that the Act of 15 September 2000. Commercial 
Companies Code comprehensively and exhaustively regulates the issue of responsibility of 
board members. However, a  full assessment requires an analysis of the judicial and legal 
practice, which is not under consideration.

Keywords: responsibility, board member, corporate governance

Uwagi wstępne

Pojęcie odpowiedzialności rozpatrywać można w  ujęciu moralnym oraz praw-
nym. Według Słownika języka polskiego PWN odpowiedzialność to „obowiązek mo-
ralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny”1. Odpowiedzialność zwią-
zana jest z przyjęciem „[…] na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś”2. Kwestia 
odpowiedzialności moralnej, choć ważna, nie jest przedmiotem rozważań. Jest nim 
natomiast odpowiedzialność prawna. Odpowiedzialność prawna rozumiana jako od-
powiedzialność cywilna oraz karna członków zarządu w sp. z o.o. Odpowiedzialność 

1  Słownik języka polskiego PWN, hasło: „odpowiedzialność”, https://sjp.pwn.pl/sjp/;2493511 [dostęp: 
6.03.2020].
2  Ibidem.
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ta jest odpowiedzialnością wynikającą zarówno z działania, jak i zaniechania. Dotyczy 
więc odpowiedzialności członków zarządu za działanie lub zaniechanie i związana jest 
z przyjęciem obowiązku prowadzenia spraw spółki. Odpowiedzialność prawną traktuje 
się w rozważaniach jako bodziec o charakterze negatywnym, mający na celu skłonienie 
członków zarządu do działania w interesie spółki, wspólników, wierzycieli. Tło dla pro-
wadzonych rozważań stanowi teoria wartości i motywacji Benthama, zgodnie z którą 
głównym czynnikiem sprawczym ludzkiego działania są „ból” i „przyjemność”3. Można 
zatem przyjąć, że człowiek w swych działaniach unika negatywnych dla siebie konse-
kwencji, w tym konsekwencji prawnych, oraz kieruje się kryterium poprawy swojej po-
zycji. Założenie to zostało rozwinięte w teorii agencji stanowiącej podwaliny teoretyczne 
nadzoru korporacyjnego. Zgodnie z teorią agencji w warunkach istnienia konfliktu celu 
pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w funkcjonowanie przedsiębiorstwa niezbęd-
ne jest wypracowanie mechanizmów ograniczających konflikty. Mechanizmy te mogą 
mieć różny charakter. Mogą zachęcać bądź też odstraszać. Mogą mieć naturę ekono-
miczną lub też prawną. W centrum prowadzonych analiz znalazły się instytucje prawne. 

Celem artykułu jest ocena rozwiązań prawnych zawartych w  ustawie z  dnia 
15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) dotyczących odpo-
wiedzialności cywilnej i  karnej członków zarządu w  spółce z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością (dalej sp. z o.o.)4. Ocena rozwiązań prawnych została dokonana na 
gruncie koncepcji nadzoru korporacyjnego.

Metodą wykorzystaną w pracy jest analiza treści przepisów prawnych dotyczą-
cych odpowiedzialności członków zarządu w sp. z o.o. zawartych w ustawie k.s.h.

1. Pojęcie nadzoru korporacyjnego i jego rola w przedsiębiorstwie

Pojęcie nadzoru korporacyjnego ma charakter niejednoznaczny, a sam termin jest 
różnie rozumiany. Podstawową jednak kwestią, która pozostaje w obszarze zaintereso-
wania nadzoru korporacyjnego, jest relacja agencyjna, w którą wchodzą strony zainte-
resowane funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W ramach relacji agencyjnej występuje 
jednocześnie konflikt celów i asymetria informacji5. W ujęciu tradycyjnym, które zo-
stało rozwinięte na gruncie anglo-amerykańskim, nadzór korporacyjny koncentruje 
się na konflikcie interesów między właścicielami przedsiębiorstwa a kadrą kierowniczą 
najwyższego szczebla. Celem właścicieli przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego war-
tości, celem menedżerów maksymalizacja prywatnych korzyści. Konflikt celu jest ściśle 
tutaj związany z występowaniem asymetrii informacji między stronami relacji agencyj-

3  F. Parisi, Positive, Normative and Functional Schools in Law and Economics, “European Journal of Law 
and Economics” 2004, 18, s. 267.
4  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, 1543, 1655, 
1798, 2217).
5  J. Kivistö, Agency Theory as a Framework for the Government-University Relationship, Academic Dis-
sertation, University Of Tampere, Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print Tampere 2007, s. 15-18.
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nej6. Przyczyną konfliktu jest rozdzielenie własności od kontroli, a zadaniem nadzoru 
korporacyjnego wypracowanie takich mechanizmów, które zapewnią maksymalną 
wartość przedsiębiorstwa7. Na gruncie anglo-amerykańskim rozwinięty został więc mo-
del prymatu udziałowca. Nieco inaczej akcenty zostały rozłożone w Niemczech, czy też 
szerzej – w krajach Europy kontynentalnej. Tutaj większy nacisk kładzie się na ochronę 
szerszej grupy podmiotów zainteresowanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wy-
kształcił się model nadzoru korporacyjnego zwany modelem interesariusza. Różnice te 
wynikają z odmiennej struktury własności, innego ukształtowania instytucji finanso-
wych, różnych struktur stosunków pracy i reprezentacji pracowników, a także często 
odmiennej organizacji przedsiębiorstw. Mniejszą też rolę odgrywa rynek w kształto-
waniu mechanizmów nadzoru korporacyjnego. Te różnice instytucjonalne znajdują 
odzwierciedlenie w różnych praktykach korporacyjnych, a w wielu przedsiębiorstwach 
problemem staje się ochrona praw akcjonariuszy/wspólników mniejszościowych, czy 
też szukanie konsensusu pomiędzy sprzecznymi celami różnych grup interesariuszy8.

Nadzór korporacyjny zdefiniować można więc w  sposób wąski lub szeroki. 
W  węższym rozumieniu nadzór korporacyjny koncentruje się na ograniczeniu 
konfliktów między właścicielami przedsiębiorstwa a menedżerami, w szerszym na-
tomiast nadzór korporacyjny harmonizuje interesy różnych podmiotów zaangażo-
wanych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa9. 

W ujęciu finansowym nadzór korporacyjny związany jest ze sposobami, jakimi 
podmioty finansujące przedsiębiorstwo zapewniają sobie stopę zwrotu ze swoich in-
westycji10. W ujęciu zarządczym natomiast nadzór korporacyjny zdefiniować moż-
na jako system, za pomocą którego przedsiębiorstwa są kierowane i kontrolowane. 
Poprzez określenie rozkładu praw i obowiązków w przedsiębiorstwie ramy nadzoru 
korporacyjnego obejmują elementy, które są niezbędne do osiągnięcia pomyślnych 
wyników na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego11. Zadaniem nadzoru korpo-
racyjnego jest ograniczenie koncentracji władzy w rękach kierownictwa najwyższego 
szczebla i tworzenie skutecznych systemów kontroli i równowagi. Celem tych syste-

6  S. Vitols, Varieties of Corporate Governance: Comparing Germany and the UK, [w:] P.A. Hall, D. Soskice 
(red.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford Univer-
sity Press, New York 2001, Reprinted 2004, s. 340.
7  A. Cuervo, Corporate Governance Mechanisms: a plea for less code of good governance and more mar-
ket control, “Corporate Governance. An International Review” 2002, Vol. 10, No. 2, s. 84, https://doi.
org/10.1111/1467-8683.00272.
8  S. Vitols, Varieties…, s. 341.
9  Z. Rezaee, R. Riley, Financial Statement Fraud. Prevention and Detection, Second Edition. John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010, s. 122.
10  A. Shleifer, R.W. Vishny, A Survey of Corporate Governance, “The Journal of Finance” 1997, Vol. LII, 
No. 2, s. 737.
11  M. Isaksson, Investment, Financing And Corporate Governance: The Role And Structure Of Corporate 
Governance Arrangements In OECD Countries, Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment, Seminar on Corporate Governance In The Baltics Vilnius, Lithuania 21-22 October 1999, s. 4, 
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/1931532.pdf [dostęp: 21.02.2020].
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mów jest równoważenie uprawnień w zakresie podziału władzy pomiędzy wspólni-
ków, organ kontroli, zarząd i – w mniejszym stopniu – innych interesariuszy12.

Nadzór korporacyjny jest więc czymś innym niż zarządzanie. W zarządzaniu 
chodzi o  prowadzenie spraw przedsiębiorstwa, w  nadzorze korporacyjnym o  za-
pewnienie, że przedsiębiorstwo prowadzone jest we właściwym kierunku oraz pro-
wadzone jest właściwie13.

Można jednak postawić tezę, że zarządzanie i nadzór korporacyjny wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają. Zarządzanie odgrywa istotną rolę w tworzeniu odpowiedzial-
nego i efektywnego nadzoru korporacyjnego. Osiąga się to poprzez tworzenie wartości 
dla właścicieli przedsiębiorstwa czy też szerzej – jego interesariuszy. Zarząd odpowie-
dzialny jest za tworzenie i  realizację strategii przedsiębiorstwa, efektywne wykorzy-
stywanie jego zasobów, kierowanie i koordynację działań operacyjnych oraz ochronę 
aktywów przedsiębiorstwa. Aby zarząd mógł wypełniać swoje obowiązki, należy zapew-
nić rzetelną sprawozdawczość finansową, skuteczny system kontroli wewnętrznej oraz 
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi14. Innymi 
słowy – zadaniem nadzoru korporacyjnego jest tworzenie takich warunków, w których 
zarząd prowadzi przedsiębiorstwo we właściwym kierunku oraz w sposób właściwy15. 
Ważną funkcją nadzoru korporacyjnego jest kontrola i dyscyplinowanie członków za-
rządu poprzez ustanowienie mechanizmów ograniczających ryzyko pokusy nadużyć. 
Mechanizmy takie obejmują systemy monitorowania i kontroli mające na celu identyfi-
kowanie i usuwanie skutków niewłaściwych zachowań korporacyjnych oraz tworzenie 
bodźców ukierunkowujących zarząd na społecznie właściwe zachowania16.

2. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego

Zadaniem mechanizmów nadzoru korporacyjnego, obok wspomnieniach już 
mechanizmów monitorowania i  kontroli, jest powiązanie interesów menedżerów 
z interesami akcjonariuszy/wspólników17, a często również z interesami innych inte-
resariuszy, takich jak np. wierzyciele. Mechanizmy kształtujące nadzór korporacyjny 
podzielić można na wewnętrzne i zewnętrzne18. Mogą mieć one charakter zarówno 

12  Z. Rezaee, R. Riley, Financial…, s. 123.
13  B. Tricker, Corporate Governance: Principles, Policies and Practices, Oxford University Press, Oxford 
2012, s. 4.
14  Z. Rezaee, R. Riley, Financial…, s. 184.
15  B. Tricker, Corporate…, s. 4.
16  G. Young, S. H. Barr, Theories of Governance and Corporate Moral Vulnerability, [w:] R.W. Kolb,                   
D. Schwartz (red.), Corporate Boards Managers of Risk, Sources of Risk, Wiley – Blackwell, A John Wiley 
& Sons, Ltd., Publication, Chichester, West Sussex 2010, s. 126.
17  J. Solomon, Corporate Governance and Accountability, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, West Sus-
sex 2007, s. 109.
18  Z. Rezaee, T. Fogarty, Business Sustainability, Corporate Governance, and Organizational Ethics, Wiley, 
Hoboken, New Jersey 2020, s. 396.
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rynkowy, jak i nierynkowy19. Kształt tych mechanizmów zmienia się w czasie i jest od-
powiedzią na wyzwania praktyki gospodarczej. Mechanizmy wewnętrzne ukierunko-
wane są na zarządzanie, kierowanie i monitorowanie działalności przedsiębiorstwa20. 

Celem mechanizmów wewnętrznych jest wykreowanie takich warunków w ramach 
przedsiębiorstwa, w  których menedżerowie dążą do maksymalizacji jego wartości. 
Obejmują one w szczególności radę nadzorczą, komisję rewizyjną, audytorów, strukturę 
własności21. Mechanizmy zewnętrzne to mechanizmy, których zadaniem jest monitoro-
wanie działalności przedsiębiorstwa, jego spraw czy też wyników. Mają one na celu po-
wiązanie interesów insiderów (menedżerów różnego szczebla) z interesem outsiderów 
(wspólników), interesów wspólników większościowych (kontrolujących) z  interesami 
wspólników mniejszościowych. Przykładami mechanizmów zewnętrznych są: różne 
kategorie rynku, regulacje prawne, orzecznictwo sądowe, czy też pozwy wspólników22. 
Wszystkie te mechanizmy wzajemnie się uzupełniają i nie działają samodzielnie. Po-
strzegać je można jako sieć kontraktów łączących interesy różnych grup podmiotów 
zaangażowanych w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tworzą system sprawozdań i bi-
lansowania, a  ich efektywność zależy od ich dostępności, zakresu stosowania i kosz-
tów23. Jeżeli mechanizmy nadzoru korporacyjnego nie funkcjonują lub też funkcjonują 
w sposób niewłaściwy, podmioty zewnętrzne wstrzymują finansowanie przedsiębiorstw. 
W obliczu braku dostępności do finansowania zewnętrznego przedsiębiorstwa bazo-
wać muszą na wewnętrznych przepływach pieniężnych i  zakumulowanych zasobach 
finansowych. Pojawia się problem z finansowaniem działalności bieżącej, jak również 
rozwojowej. Traci jednak nie tylko przedsiębiorstwo, które nie ma możliwości realiza-
cji zyskownych inwestycji, ale cała gospodarka, gdyż problemy pojedynczych przedsię-
biorstw przenoszą się na inne firmy, zatrudnionych i konsumentów24.

Mechanizmy nadzoru korporacyjnego odgrywają istotną rolę zarówno na pozio-
mie przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki. Przyjmują one postać instytucji ekono-
micznych oraz prawnych25. Ich znaczenie w poszczególnych przedsiębiorstwach jest 
jednak różne. Zależy ono nie tylko od przyjętego modelu gospodarczego czy też sys-
temu prawnego, ale również od specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw. W przy-
padku podmiotów, w których nastąpił rozdział własności i kontroli, a własność jest 
w dużym stopniu rozproszona, instytucje ekonomiczne i prawne wzajemnie się do-

19  J. Urban, Corporate Governance Mechanisms: Their Strengths, Weaknesses and Complementarity, SHS 
Web of Conferences 61, 01028 (2019), IES2018, s. 2, https://doi.org/10.1051/shsconf/20196101028.
20  Z. Rezaee, T. Fogarty, Business…, s. 396.
21  S. T. Damak, The Corporate Governance Mechanisms: Evidence From Tunisian Banks, “IOSR Journal 
of Business and Management” (IOSR-JBM) 2013, Vol. 9, Iss. 6, s. 63.
22  Z. Rezaee, T. Fogarty, Business …, s. 396.
23  Ibidem, p. 397.
24  W.R. Emmons, F.A. Schmid, Corporate governance and corporate performance, [w:] S.S. Cohen,                    
G. Boyd (red.), Corporate Governance and Globalization: Long Range Planning Issues, Edward Elgar Pub-
lishing, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA, 2000, reprinted 2003, s. 59.
25  A. Shleifer, R.W. Vishny, A Survey…, s. 738.
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pełniają. Jeżeli natomiast chodzi o podmioty o skoncentrowanej strukturze własno-
ści i kontroli, kluczową rolę odgrywają tu instytucje prawne. Kształt tych instytucji 
ustalany jest bowiem niezależnie od przedsiębiorstw, w których funkcjonuje. 

W  warunkach gospodarki polskiej w  spółkach z  ograniczoną odpowiedzial-
nością ze względu na duży stopień koncentracji własności i kontroli kluczowymi 
mechanizmami nadzoru korporacyjnego są instytucje prawne. W dużym stopniu 
uregulowane zostały one w k.s.h.26 Prawo spółek obejmuje szeroki zakres rozwiązań 
prawnych, w tym tworzenie i strukturę organizacyjną spółki, podstawowe funkcje 
organów spółki, zakres ich kompetencji i odpowiedzialności27. 

Przedmiotem dalszych rozważań będzie odpowiedzialność członków zarządu 
w sp. z o.o.

3. Odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o. rozpatruje się w kategoriach 
odpowiedzialności cywilnej i  karnej. W  przypadku odpowiedzialności cywilnej 
członków zarządu wyodrębnić można odpowiedzialność członków zarządu wobec 
wierzycieli spółki oraz wobec spółki. Ustawodawca wprowadził odpowiedzialność 
członków zarządu (osobistą i nieograniczoną) w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
obrotu i ochrony wierzycieli spółki28. 

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wobec wierzycieli spółki uregulo-
wana została w art. 291. k.s.h. oraz w art. 299. k.s.h.29 Zgodnie z art. 291. k.s.h. człon-
kowie zarządu odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze spółką, jeżeli w zło-
żonym w sądzie rejestrowym oświadczeniu dotyczącym wkładów wniesionych przez 
wspólników podali fałszywe dane30. Wkłady na kapitał zakładowy stanowią bowiem 
podstawę zabezpieczenia roszczeń wierzycieli. Nie ma tutaj znaczenia, czy fałszerstwo 
w oświadczeniu miało charakter umyślny, czy też dokonano go przez niedbalstwo. 
Art. 299. § 1. k.s.h. stanowi natomiast, że w przypadku bezskutecznej egzekucji prze-
ciwko spółce członkowie zarządu odpowiadają solidarnie wobec wierzycieli za jej 
zobowiązania. Członek zarządu chcący uwolnić się od odpowiedzialności cywilnej 
wobec wierzycieli spółki, zobowiązany jest wykazać, że podjął określone w ustawie 
działania (np. zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości), lub też brak winy, jeżeli działań 
tych nie podjął, ewentualnie brak szkody po stronie wierzyciela (art. 299 § 2 k.s.h.)31.

26  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r.)
27  L. Horn, Corporate Governance in Crisis? The Politics of EU Corporate Governance Regulation, “Euro-
pean Law Journal” 2012, Vol. 18, No. 1, s. 92.
28  J. Modrzejewski, C. Wiśniewski, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] J. Okolski, M. Mo-
drzejewska (red.), Prawo handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 335-336.
29  Ibidem, s. 335-336.
30  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r.).
31  Ibidem.
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Odpowiedzialność cywilna członków zarządu wobec spółki uregulowana zosta-
ła natomiast w art. 292 k.s.h. oraz art. 293 k.s.h.32 W art. 292 k.s.h. sformułowano 
zobowiązanie do naprawienia szkody, która została wyrządzona spółce podczas jej 
tworzenia. Podstawą roszczenia o  naprawienie szkody jest działanie wbrew przepi-
som prawa oraz wina tego, kto szkodę tę wyrządził33. Art. 293 § 1 nakłada natomiast 
odpowiedzialność na członków zarządu, którzy poprzez działanie lub zaniechanie, 
wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki, wyrządzili spółce szko-
dę. Od odpowiedzialności członka zarządu uwolnić może brak zawinienia34. Art. 293 
§ 2 k.s.h. nakłada na członków zarządu obowiązek zachowania należytej staranności 
przy wykonywaniu obowiązków. Staranność ustawodawca łączy z zawodowym cha-
rakterem działalności35. W  konsekwencji z  odpowiedzialności członka zarządu nie 
zwalnia brak wiedzy, doświadczenia czy też stosownych umiejętności.

Trzeba w tym miejscu wspomnieć jeszcze o odpowiedzialności cywilnej wspól-
ników oraz członków zarządu. Odpowiedzialność ta uregulowana została w art. 175 
§ 1 k.s.h. oraz w art. 198 § 1 k.s.h.36 W myśl art. 175 § 1 k.s.h. wspólnik oraz człon-
kowie zarządu zobowiązani są wyrównać spółce brakującą wartość w  przypadku 
zawyżenia wartości wkładów niepieniężnych w stosunku do ich wartości zbywczej 
z dnia zawarcia umowy spółki. Odpowiedzialność ta ma charakter solidarny i doty-
czy wspólników, którzy wnieśli taki wkład do spółki oraz członków zarządu, którzy 
o tym wiedzieli i zgłosili spółkę do rejestru37. Art. 198 § 1 zobowiązuje natomiast 
wspólnika i członków zarządu do zwrotu nienależnej wypłaty dokonanej na rzecz 
wspólnika. Odpowiedzialność ta ma charakter solidarny i dotyczy tych członków 
zarządu, którzy za taką wypłatę odpowiadają38. 

Kolejny rodzaj odpowiedzialności wynika z przepisów karnych zawartych w art. 
586, 587, 588, 589, 594 k.s.h.39 oraz w art. 595 k.s.h. Ustawodawca przewidział tu sank-
cję karną w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. 
Art. 586 k.s.h. przewiduje karę dla członków zarządu, którzy nie zgłosili wniosku 
o upadłość spółki. W art. 587 k.s.h. penalizuje się ogłaszanie lub też przedstawianie 
nieprawdziwych danych. Art. 588 k.s.h. nakłada sankcję karną na członków zarzą-
du, którzy dopuścili do nabycia przez spółkę własnych udziałów lub do wzięcia ich 
w  zastaw40. Art. 589 k.s.h. penalizuje sytuację, w  której dopuszczono „do wydania 
przez spółkę dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na 

32  J. Modrzejewski, C. Wiśniewski, Spółka…, s. 336.
33  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r.).
34  Ibidem.
35  Ibidem.
36  P. Daszczuk, M. Gąsior, Prawo spółek handlowych. Last minute. OD.NOWA, Bielsko-Biała 2018, s. 166.
37  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r.).
38  Ibidem.
39  J. Modrzejewski, C. Wiśniewski, Spółka…, s. 336-337.
40  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r.).
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udziały lub prawa do zysków w spółce” (art. 586 k.s.h.)41. Zgodnie natomiast z art. 
594 k.s.h. karze podlega członek zarządu, który wbrew ciążącemu na nim zobowią-
zaniu dopuszcza do sytuacji, w której zarząd nie wywiązuje się z ustawowych obo-
wiązków. Obowiązki te dotyczą m.in.: listy wspólników, księgi udziałów, zgromadzeń 
wspólników, rewizji finansowej, biegłych rewidentów. W art. 595 § 1 penalizuje się 
dopuszczenie do sytuacji, w której korespondencja i informacje handlowe nie zawie-
rają wymaganych przez przepisy k.s.h. danych. Mowa tu o danych identyfikacyjnych 
i finansowych spółki, takich jak wysokość kapitału zakładowego42. 

Uwagi końcowe

Rozpatrując odpowiedzialność członków zarządu w sp. z o.o. w perspektywie 
nadzoru korporacyjnego, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na dobro, 
które ustawodawca chroni. Na gruncie przepisów o  odpowiedzialności cywilno-
prawnej dobrem tym jest dobro wierzycieli i spółki. Ochrona wierzycieli ma wzmoc-
nić ich pozycję wobec spółki w przypadku powstania roszczeń oraz zapewnić bez-
pieczeństwo obrotu gospodarczego. Chroniąc wierzycieli, ustawodawca ułatwia 
jednak dostęp spółkom do kapitału dłużnego. Ochrona spółki wynika natomiast 
z przyznania sp. z o.o. osobowości prawnej. Sp. z o.o. jest bowiem bytem prawnym 
odrębnym od wspólników. Wspólnicy jednak z dóbr, które spółka tworzy, czerpią 
korzyści. Przyjąć więc należy, że ochrona, którą ustawodawca daje wierzycielom 
i  spółce realizowana jest w  interesie wspólników. Na gruncie przepisów karnych 
ustawodawca penalizuje natomiast te działania lub zaniechania członków zarządu, 
które szkodzą szerszej gamie interesariuszy. Wspomnieć tu należy o wierzycielach, 
spółce, wspólnikach, kontrahentach. 

Oceniając natomiast przepisy zawarte w k.s.h. o odpowiedzialności członków 
zarządu w kontekście mechanizmów nadzoru korporacyjnego, należy podkreślić, że 
realizują one założone cele. K.s.h. w sposób kompleksowy i wyczerpujący reguluje 
kwestię odpowiedzialności członków zarządu. Odrębną natomiast sprawą jest oce-
na skuteczności tych mechanizmów. Ocena taka dotyczy praktyki sądowo-prawnej, 
która nie jest przedmiotem rozważań.

41  Ibidem.
42  Ibidem.
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