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Jak ograniczyć odpowiedzialność 

członka zarządu?

Wie beschränkt man  
die Haftung eines Vorstandsmitglieds?

Sprawowanie funkcji członka zarządu związane jest z podejmowaniem wielu ważnych decyzji dla spółki, 
często pod presją czasu i nierzadko w sytuacji asymetrii informacji – gdy członek zarządu dysponuje 

niepełnym zakresem informacji, potrzebnym do podjęcia bezpiecznej i trafnej decyzji. Członkowie 
zarządu są uprawnieni do podejmowania wszystkich czynności tzw. zwykłego zarządu spółką, a więc 

wszelkich czynności podejmowanych w toku normalnej działalności gospodarczej spółki, począwszy od 
podpisywania deklaracji podatkowych, a skończywszy na wdrożeniu modelu ochrony danych osobowych 

w przedsiębiorstwie. Ten szeroki zakres kompetencji członka zarządu przekłada  
się również na szeroki zakres osobistej odpowiedzialności, zarówno majątkowej,  

gdy członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem, jak i karnej.

Die Ausübung der Funktion eines Vorstandsmitglieds ist mit vielen für die Gesellschaft wichtigen 
Entscheidungen verbunden, die oft unter Zeitdruck und nicht selten auf der Grundlage asymmetrischer 

Informationen getroffen werden, wenn also das Vorstandsmitglied nicht über die vollständigen 
Informationen verfügt, die für eine sichere und zutreffende Entscheidung erforderlich wären. 

Vorstandsmitglieder sind zu allen Handlungen der üblichen Geschäftsführung berechtigt, also zu allen 
Tätigkeiten im Zuge der normalen Wirtschaftstätigkeit der Gesellschaft, von der Unterzeichnung von 
Steuererklärungen bis zur Einführung eines Datenschutzsystems im Unternehmen. Diesem breiten 

Kompetenzbereich eines Vorstandsmitglieds entspricht eine ebenfalls umfassende persönliche 
Haftung, die sowohl vermögensrechtlich (wobei das Vorstandsmitglied mit seinem gesamten 

persönlichen Vermögen haftet) als auch strafrechtlich sein kann.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA

Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu ma charakter dwo-
jaki. Po pierwsze, wobec samej spółki. Po drugie, wobec osób trze-
cich, np. kontrahentów spółki. Wobec spółki członkowie zarządu 
odpowiadają własnym majątkiem za szkodę wyrządzoną wła-
snym zawinionym i bezprawnym lub niezgodnym z umową spółki 
zachowaniem. Należy przy tym pamiętać, że nawet zrzeczenie się 
przez spółkę roszczeń o odszkodowanie od członka zarządu nie 
wyklucza możliwości pozwania członka zarządu o odszkodowanie 
za szkodę wyrządzoną spółce.
Odrębnie od odpowiedzialności względem spółki, istnieje moż-
liwość pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności za 
zobowiązania spółki względem osób trzecich (np. kontrahentów 
spółki). Odpowiedzialność ta aktualizuje się jednak dopiero wów-
czas, gdy egzekucja przeciwko samej spółce okaże się bezskuteczna. 
Odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich oparta 
jest, tak jak odpowiedzialność wobec spółki, na zasadzie winy, 
którą trzeba mu udowodnić. Członek zarządu nie ponosi tej odpo-
wiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono 
wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie ukła-
dowe, albo że niezgłoszenie takiego wniosku czy niewszczęcie 
postępowania nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo tego 
żaden z wierzycieli nie poniósł szkody. 
Na zbliżonych zasadach członkowie zarządu odpowiadają za 
zobowiązania podatkowe spółki, których termin płatności upły-
nął w czasie ich kadencji i składki na ubezpieczenia społeczne. 
Administracyjna odpowiedzialność majątkowa członków zarządu 
może wynikać również z innych ustaw, przykładowo od 2015 
roku kara administracyjna do 2 milionów złotych może zostać 
nałożona bezpośrednio na osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, 
które naruszyło zakaz zawierania porozumień ograniczających 
konkurencję.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I KARNOSKARBOWA

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnoprawnej i majątkowej 
odpowiedzialności administracyjnej na członkach zarządu ciąży 
ryzyko odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej. W szczególno-
ści jeżeli członek zarządu działa umyślnie na szkodę spółki, może 
zostać skazany nawet na karę 5 lat pozbawienia wolności (art. 296 
kodeksu karnego). Od początku 2017 r. za wyłudzenie VAT na 
podstawie 5kcyjnych faktur grozi kara nawet do 25 lat więzienia. 
Jest to taka sama sankcja karna, jak za zabójstwo.
Odpowiedzialności członka zarządu nie można całkowicie wyłączyć, 
ale można starać się ograniczać jej zakres lub niwelować jej skutki.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przykładowo, zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu 
karnego skarbowego, jak sprawca odpowiada także ten, kto na 
podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy 
lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami gospodar-
czymi, w szczególności 5nansowymi osoby prawnej. Członek 
zarządu może więc bronić się w postępowaniu karnoskarbowym 
argumentacją, że dany obowiązek, np. związany z prawidło-
wym raportowaniem VAT, wystawianiem i wery5kacją faktur 

faktycznie i zgodnie z umową, leżał w gestii dyrektora 5nansowego 
lub głównej księgowej. Na korzyść członka zarządu będą prze-
mawiać również wszelkie okoliczności i dokumenty, które będą 
wskazywać, że sprawy 5nansowe i księgowe nie znajdowały się 
w obszarze jego kompetencji. Chodzi tu w szczególności o regu-
lamin zarządu i schemat organizacyjny w spółce, wskazujące na 
podział kompetencji członka zarządu, czy wewnętrzne procedury 
mapujące zakresy obowiązków członków organizacji. W takiej 
sytuacji powinno się również dokładnie przeanalizować zakres 
obowiązków członka zarządu wynikający z jego umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej, którą zawarł ze spółką. Także fakt, 
że inna osoba w organizacji posiada w zakresie swoich obowiąz-
ków sformułowanym w jej umowie wiążącej ją ze spółką „sprawy 
gospodarcze”, w związku z którymi wobec członka zarządu sfor-
mułowano zarzuty karnoskarbowe, może stanowić okoliczność 
ograniczającą odpowiedzialność członka zarządu. Precyzyjny, 
a przy tym faktyczny i poparty dokumentami, podział obowiązków 
w zakresie spraw podatkowych łatwiej osiągnąć, jeżeli w spółce 
funkcjonuje tzw. system zarządzania ryzykiem podatkowym (tax 
risk management).

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ W UMOWIE?

Jasny zakres kompetencji członka zarządu, wynikający z umowy 
łączącej go ze spółką, z regulaminu zarządu, schematu organiza-
cyjnego, odpowiednie procedury obowiązujące (i przestrzegane) 
w spółce, z których wynika, kto i za co jest odpowiedzialny, mogą 
być istotną bronią członka zarządu w sporze ze spółką lub osobą 
trzecią, która będzie chciała uzyskać odszkodowanie od członka 
zarządu. 
Na etapie negocjacji ze spółką, dotyczących zasad współpracy 
z członkiem zarządu warto zwrócić uwagę nie tylko na zakres 
obowiązków, lecz również na klauzule dotyczące odpowiedzial-
ności. Jeżeli spółkę z członkiem zarządu będzie wiązać umowa 
cywilnoprawna, to można włączyć do niej zapisy ograniczające 
odpowiedzialność członka zarządu za wyrządzenie szkody spółce. 
Wyjątkiem jest brak możliwości wyłączenia odpowiedzialności za 
umyślne wyrządzenie szkody spółce.
Z umowy z (przyszłym) członkiem zarządu nie można wyłączyć 
natomiast subsydiarnej odpowiedzialności członka zarządu wobec 
wierzycieli spółki. Nie wyklucza to jednak możliwości wprowadze-
nia do umowy z członkiem zarządu mechanizmów, pozwalających 
na kompensatę ewentualnej straty, którą członek zarządu poniesie 
w związku z roszczeniami odszkodowawczymi. Wszystko zależy 
tutaj od siły negocjacyjnej członka zarządu.

UBEZPIECZENIE D&O

Pożądanym narzędziem zarządzania ryzykiem, związanym z dzia-
łalnością członka zarządu, jest ubezpieczenie D&O (Directors and 
O9cers). W umowie ze spółką członek zarządu powinien zadbać 
przynajmniej o zobowiązanie się spółki do objęcia takim ubez-
pieczeniem członka zarządu. W latach 90. na wykup ubezpieczeń 
D&O decydowały się tylko nieliczne większe spółki, a produkt 
ten postrzegany był na polskim rynku jako „luksusowy”. Obecnie, 
w dobie zaostrzania się odpowiedzialności członków zarządu, jest 
to coraz popularniejsze rozwiązanie. Ubezpieczenie to chroni 
członków zarówno w przypadku roszczeń odszkodowawczych, 
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związanych z wykonywaną funkcją, jak i zapewnia pokrycie 
kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno-skarbowych, 
administracyjnych czy też cywilnoprawnych. Polisa D&O bardzo 
często obejmuje również np. kary administracyjne nakładane na 
osoby 5zyczne, kwoty zaległości podatkowych, jak również koszty 
5rm PR, poniesione przez osoby ubezpieczone na odzyskanie 
dobrego imienia.

VERMÖGENSHAFTUNG 

Die Vermögenshaftung eines Vorstandsmitglieds ist zweifacher  
Natur. Erstens besteht sie im Verhältnis zur Gesellschaft 
selbst, zweitens gegenüber Dritten, z. B. den Vertragspartnern 
der Gesellschaft. Gegenüber der Gesellschaft haften 
Vorstandsmitglieder mit ihrem eigenen Vermögen für einen 
Schaden, der durch eigenes verschuldetes und rechtswidriges 
oder ein mit dem Gesellschaftsvertrag nicht zu vereinbarendes 
Verhalten zugefügt wird. Dabei muss man bedenken, dass selbst 
ein Verzicht der Gesellschaft auf Entschädigungsansprüche gegen 
ein Vorstandsmitglied nicht die Möglichkeit ausschließt, eine 
Klage gegen ein Vorstandsmitglied auf Schadensersatz für einen 
der Gesellschaft zugefügten Schaden zu erheben.
Unabhängig von der Haftung im Verhältnis zur Gesellschaft 
besteht die Möglichkeit, Vorstandsmitglieder für Verbindlichkeiten 
der Gesellschaft gegenüber Dritten (z. B. Vertragspartnern der 
Gesellschaft) zur Verantwortung zu ziehen. Diese Haftung wird 
jedoch erst dann bedeutsam, wenn sich die Vollstreckung gegen 
die Gesellschaft selbst als wirkungslos erweist. Die Haftung 
von Vorstandsmitgliedern gegenüber Dritten beruht, wie auch 
die Haftung gegenüber der Gesellschaft, auf einem nachzu-
weisenden Verschulden. Ein Vorstandsmitglied haftet nicht, 
wenn es nachweist, dass zu einem angemessenen Zeitpunkt ein 
Insolvenzantrag gestellt oder ein Vergleichsverfahren eingelei-
tet worden ist, oder dass die Nichtstellung eines solchen Antrags 
oder die Nichteinleitung des Verfahrens nicht von ihm verschuldet 
worden ist, oder dass trotz dessen kein Gläubiger einen Schaden 
erlitten hat. 
Nach ähnlichen Prinzipien haften Vorstandsmitglieder 
für Steuerverbindlichkeiten der Gesellschaft, deren 
Zahlungsfrist während ihrer Amtszeit abgelaufen ist, und 
für Sozialversicherungsbeiträge. Eine verwaltungsrechtliche 
Vermögenshaftung von Vorstandsmitgliedern kann sich auch 
aus anderen Gesetzen ergeben. Beispielsweise kann seit 2015 ein 
Bußgeld von bis zu zwei Millionen Zloty unmittelbar gegen den 
Geschäftsführer eines Unternehmens verhängt werden, das gegen 
das Verbot, wettbewerbsbehindernde Absprachen zu treLen, ver-
stoßen hat.

STRAFRECHTLICHE  

UND STEUERSTRAFRECHTLICHE HAFTUNG

 Unabhängig von der zivilrechtlichen und verwaltungsrechtli-
chen Vermögenshaftung sind Vorstandsmitglieder dem Risiko 
einer strafrechtlichen und steuerstrafrechtlichen Haftung 

ausgesetzt. Insbesondere dann, wenn ein Vorstandsmitglied vor-
sätzlich zum Schaden der Gesellschaft handelt, kann es sogar 
zu einer fünQährigen Freiheitsstrafe verurteilt werden (Art. 
296 des Strafgesetzbuchs). Seit Anfang 2017 drohen für die 
Erschleichung von Umsatzsteuer mit 5ktiven Rechnungen bis zu 
25 Jahre Gefängnis. Die Strafandrohung ist also genauso schwer 
wie bei einem Tötungsdelikt!
Die Haftung eines Vorstandsmitglieds kann nicht vollkommen 
ausgeschlossen werden, aber man kann versuchen, ihren Umfang 
zu beschränken oder ihre Folgen zu mindern.

HAFTUNGSSCHUTZ

Gemäß den entsprechenden Vorschriften des Steuerstrafgesetzbuchs 
haftet beispielsweise wie ein Täter auch derjenige, der sich auf 
der Grundlage einer gesetzlichen Vorschrift, des Bescheids 
einer zuständigen Behörde, eines Vertrags oder tatsächlicher 
Handlungen mit den wirtschaftlichen Angelegenheiten, insbe-
sondere den 5nanziellen, einer juristischen Person befasst. Ein 
Vorstandsmitglied kann sich also in einem steuerstrafrechtli-
chen Verfahren mit dem Argument verteidigen, dass die jewei-
lige P^icht, z. B. in Bezug auf die Abgabe ordnungsgemäßer 
Umsatzsteuererklärungen oder die Ausstellung und Überprüfung 
von Rechnungen, tatsächlich und vertragsgemäß in den 
Aufgabenbereich des Finanzdirektors oder der Hauptbuchhalterin 
gefallen ist. Für das Vorstandsmitglied von Vorteil sein werden 
auch sämtliche Umstände und Unterlagen, die belegen werden, 
dass Finanzangelegenheiten und die Buchhaltung nicht zu sei-
nen Kompetenzen gehörten. Hierbei geht es insbesondere um die 
Geschäftsordnung des Vorstands und den Organisationsplan der 
Gesellschaft, die den Kompetenzbereich des Vorstandsmitglieds 
angeben, und interne Verfahren, die die Aufgaben der 
Organisationsmitglieder verdeutlichen. In dieser Situation sollte 
man auch genau den P^ichtenbereich des Vorstandsmitglieds 
analysieren, der sich aus seinem Arbeitsvertrag oder zivilrecht-
lichen Vertrag, den es mit der Gesellschaft geschlossen hat, 
ergibt. Auch der Umstand, dass dem in ihrem Vertrag mit der 
Gesellschaft formulierten P^ichtenbereich einer anderen Person 
„wirtschaftliche Angelegenheiten” zugewiesen worden sind, 
wegen derer gegen ein Vorstandsmitglied steuerstrafrechtliche 
Vorwürfe erhoben werden, kann einen die Verantwortung des 
Vorstandsmitglieds einschränkenden Umstand darstellen. Eine 
präzise und zugleich tatsächliche und mit Dokumenten belegte 
Aufteilung der P^ichten in Steuerangelegenheiten kann man 
leichter erreichen, wenn es in der Gesellschaft ein sogenanntes 
Steuerrisikomanagement (tax risk management) gibt.

WORAUF SOLLTE MAN IM VERTRAG ACHTEN?

Ein klarer Kompetenzbereich des Vorstandsmitglieds, der sich 
aus seinem Vertrag mit der Gesellschaft, der Geschäftsordnung 
des Vorstands und dem Organisationsplan ergibt, sowie ent-
sprechende geltende (und eingehaltene) Verfahren in der 
Gesellschaft, die regeln, wer wofür verantwortlich ist, können für 
ein Vorstandsmitglied bei einem Streit mit der Gesellschaft oder 
einem Dritten, der eine Entschädigung vom Vorstandsmitglied 
verlangt, von entscheidender Bedeutung sein. 
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Während der Verhandlungen mit der Gesellschaft über die 
Grundlagen der Zusammenarbeit mit dem Vorstandsmitglied 
sollte man nicht nur dem P^ichtenbereich Aufmerksamkeit 
schenken, sondern auch den Haftungsklauseln. Wenn die 
Gesellschaft mit dem Vorstandsmitglied einen zivilrechtli-
chen Vertrag schließen wird, kann man Bestimmungen auf-
nehmen, die die Haftung des Vorstandsmitglieds für einen der 
Gesellschaft zugefügten Schaden beschränken. Nicht möglich 
ist es jedoch, eine Haftung für der Gesellschaft vorsätzlich zuge-
fügte Schäden auszuschließen.
In einem Vertrag mit einem (zukünftigen) Vorstandsmitglied 
kann zudem nicht die subsidiäre Haftung des Vorstandsmitglieds 
gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft ausgeschlossen wer-
den. Möglich ist es aber, in den Vertrag mit dem Vorstandsmitglied 
Mechanismen aufzunehmen, die einen Ausgleich für einen 
eventuellen Schaden gewähren, den das Vorstandsmitglied im 
Zusammenhang mit Entschädigungsansprüchen erleidet. Das 
alles hängt vom Verhandlungsgeschick des Vorstandsmitglieds ab.

D&O-VERSICHERUNG 

Die D&O-Versicherung (Directors and O9cers) ist hinsicht-
lich der Tätigkeit eines Vorstandsmitglieds ein erstrebens-
wertes Element des Risikomanagements. Im Vertrag mit der 
Gesellschaft sollte das Vorstandsmitglied mindestens für eine 
Verp^ichtung der Gesellschaft sorgen, eine solche Versicherung 
für das Vorstandsmitglied abzuschließen. In den neunzi-
ger Jahren entschlossen sich nur wenige Großunternehmen 
zum Abschluss von D&O-Versicherungen. Dieses Produkt 
wurde auf dem polnischen Markt als „luxuriös” angesehen. 
Gegenwärtig stellt es angesichts der sich verschärfenden Haftung 
von Vorstandsmitgliedern eine immer populärere Lösung dar. 
Diese Versicherung schützt Vorstandsmitglieder sowohl im 
Falle von Entschädigungsansprüchen im Zusammenhang mit 
der ausgeübten Funktion als auch hinsichtlich der Deckung 
der Verteidigungskosten in Straf-, Finanzstraf-, Verwaltungs- 
und Zivilprozessen. Eine D&O-Versicherung schließt oft auch 
Bußgelder ein, die gegen natürliche Personen verhängt werden, 
Steuerrückstände sowie Kosten von PR-Unternehmen, die von 
den versicherten Personen engagiert werden, um ihren guten Ruf 
wiederherzustellen.

Konkurs / Gewinnspiel

Napisz z czym kojarzy Ci się Nowa Zelandia?

Najlepsza odpowiedź wygrywa!

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres AHK Polska lub drogą 
mailową na adres: pr.red@ahk.pl do 5 stycznia. Zwycięzcę 

konkursu ogłosimy w następnym numerze Wi.

Wygraj jeden z 3 zestawów kosmetyków BeePure  

ufundowanych przez firmę BeeYes o wartości ponad 600zł każdy! 

Sekret naturalnych kosmetyków Bee Pure tkwi w zastosowaniu kombinacji nowoze-

landzkiego miodu Manuka UMF 20+ i jadu pszczelego. Jad pszczeli powoduje natych-

miastowe wygładzenie skóry oraz stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, a dro-

binki 24-karatowego złota nadają cerze wyjątkowego blasku. BeeYes to wyłączny 

importer nowozelandzkich kosmetyków Bee Pure na rynek UE.

Więcej informacji: www.beeyes.pl 

Schreiben Sie uns, was Sie mit 

Neuseeland assoziieren.

Die beste Antwort gewinnt!

Ihre Antworten schicken Sie bitte an unsere Adresse oder per 
Email an pr.red@ahk.pl bis zum 5. Januar. Der Gewinner wird in 

der nächsten Ausgabe der Wi bekannt gegeben.

Gewinnen Sie einer der drei Kosmetiksets der Marke BeePure im Wert  

von ca. 600 Zloty/140 Euro, spendiert von BeeYes. BeePure Naturkosmetika  

enthalten eine Kombination vom besten neuseeländischen Manuka  

Honig (UMF20+) und Bienengift. Das Bienengift hat einen sofort sichtbaren 

Liftingseffekt und regt die Haut an, Kollagen und Elastin zu produzieren.  

Feine 24k Blattgoldpartikel verleihen der Gesicht eine strahlende Ausdruckskraft. 

Mehr auf: https://www.beepure-cosmetics.de/ 


