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Osobistą i solidarną odpowiedzial-
ność członów zarządu za zobowiąza-
nia spółki przewiduje art. 299 k.s.h. 
Stanowi on podstawę wytoczenia 
przez wierzycieli spółki powództwa 
przeciwko członkowi zarządu, gdy 
egzekucja przeciwko spółce okaże 
się bezskuteczna. Członek zarządu 
w spółce z o.o. nie uwolni się od od-
powiedzialności, argumentując, że 
sprawował funkcję tylko na papie-
rze. Do powstania odpowiedzialno-
ści nie jest istotne, czy zobowiązanie 
powstało na skutek określonego za-

chowania konkretnej osoby. Liczy się 
to, że zasiadała ona w organie spółki. 
W doktrynie i orzecznictwie przyj-
muje się, że odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki ponoszą osoby, 
które były członkami zarządu w cza-
sie, kiedy zobowiązania te powstały 
lub stały się wymagalne. Przy czym 
równocześnie musiały wystąpić wte-
dy przesłanki do złożenia wniosku 
o ogłoszenie upadłości lub otwarcia 
postępowania układowego. 

Członek zarządu może uwolnić 
się od odpowiedzialności za zobo-

wiązania spółki na trzy sposoby: 
wykazując, że we właściwym czasie 
złożył wniosek o ogłoszenie upadło-
ści lub podanie o otwarcie postępo-
wania układowego, wykazując, że 
niezłożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości lub o otwarcie postępo-
wania układowego nastąpiło nie 
z jego winy, albo – co jest najtrud-
niej udowodnić – że mimo niezło-
żenia wniosku o ogłoszenie upa-
dłości lub o otwarcie postępowania 
układowego wierzyciel nie poniósł 
szkody. 

Gdy mamy do czynienia z fi-
gurantem, który nie brał udziału 
w podejmowaniu decyzji w spółce, 
skorzystanie z pierwszych dwóch 
przesłanek jest praktycznie nie-
możliwe. Dlatego też każda oso-
ba pełniąca tą funkcję – a szcze-
gólnie ta, która nie angażuje się 
w podejmowane w spółce decy-
zje i nie sprawuje kontroli nad jej 
kondycją finansową – musi mieć 
świadomość, że ryzykuje odpowie-
dzialność całym swoim prywatnym 
majątkiem.  not. KT

Zdarza się, że niektórzy członkowie 
zarządu spółki z o.o. w praktyce 
nie uczestniczą w podejmowa-
niu decyzji. Czy również te osoby 
ponoszą pełną odpowiedzialność 
cywilną i karną za funkcjonowanie 
spółki oraz za jej zobowiązania 
fiskalne? 

Figurant w zarządzie nie będzie zwolniony z odpowiedzialności
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Opinia  Nie wstrzymywać reform w sądownictwie

M am nadzieję, że proces reorganiza-
cji naszego sądownictwa polegają-
cy na  zmniejszeniu liczby sądów 
rejonowych i przekształcenia części 
z nich w wydziały zamiejscowe nie 

zostanie zahamowany. Przytaczane w dyskusji 
publicznej na tym tle argumenty odwołują się do 
kwestii pozamerytorycznych – niemających na 
uwadze dobra samego wymiaru sprawiedliwości. 
Dużo mówi się przy tej okazji o interesach powia-
tów, które miałyby tracić na znaczeniu w wyniku 
tej operacji, albo samych sędziów, z których część 
utraci fotele prezesowskie, albo będzie musiała 
częściej zmieniać miejsce orzekania, choć w prak-
tyce w ogóle do tego nie musi dojść. 

W każdym z tych wypadków chodzi więc  
o interesy partykularne i niejako uboczne, nikt 
bowiem nie dowodzi, że utraci na tym wymiar 
sprawiedliwości jako całość. Od chwili wpro-
wadzenia nowej siatki sądów rejonowych mija 
właśnie czwarty miesiąc, mamy za sobą trafne 
orzeczenie trybunału konstytucyjnego w tej 
sprawie, które w jakimś sensie sytuację stabili-
zuje, choć jej oczywiście nie utrwala, nic też nie 
wskazuje na to, by  ruch spraw w sądach, mimo 
koniecznego chwilowego zamieszania, widocznie 
ucierpiał.  

Źle więc by się stało, gdyby w wyniku działań 
parlamentu skutki tej operacji zostały odwró-
cone, dając przeciwnikom reform złudne prze-
konanie, że działaniami politycznymi można 

powstrzymać niekorzystny dla interesów party-
kularnych bieg spraw. 

tymczasem sądownictwo wymaga głębokich 
reform – przede wszystkim uproszczenia struk-
tur i procedur, zmiany pozycji ustrojowej sędziów 
oraz trybu ich powoływania. W gruncie rzeczy 
kształt naszego sądownictwa, nadany mu jesz-
cze w czasach zaborów i niezmieniony w czasach 
ii Rzeczpospolitej, trwa w najlepsze do dziś. Co 
więcej – w czasach PRL wpisywał się on dosko-
nale w wyobrażenia ówczesnych władców o roli 
sądów.  

można zrozumieć, że dla pewnej kategorii poli-
tyków wymiar sprawiedliwości sprowadzony  
do działalności usługowej wobec służb specjal-
nych nadal pozostaje ideałem. to tak ładnie prze-
cież wygląda na ekranie telewizora, gdy nasi 
chłopcy wpadają w kominiarkach do mieszkania 
przestępcy, powalają na ziemię kogo trzeba lub 
i nie trzeba. Efekt zapewniony – wszyscy widzą, 
jak dzielnie walczymy z przestępczością, a że 
tam kiedyś ktoś zostanie uniewinniony? może 
i będzie, ale najważniejsze, że nie za naszej ka-
dencji i  byle nie przed wyborami. Lepiej więc, by 
wyroki w ogóle nie zapadały zbyt szybko.

Siatka sądów została rozbudowana niepotrzeb-
nie w ostatnich latach nie tylko wszerz, ale także 
i w pionie. Dlatego bardzo podoba mi się zapo-
wiedź zredukowania w przyszłości szczebli są-
downictwa powszechnego do dwóch. O takim 
programie usłyszeliśmy ostatnio z ust ministra 

Gowina, ale także Związek Powiatów Polskich 
wspiera od wielu miesięcy zamysł uczynienia  
z sądów okręgowych sądów wyłącznie i instancji 
z wydziałami zamiejscowymi w powiatach. 

W istocie obie te propozycje mają ten sam cel: 
uczynienie z sądu okręgowego sądu podstawo-
wego. Jeśli tak – to lepiej byłoby nie czekać z nim 
na następną kadencję. Po wyborach pewnie się 
okaże, że inne problemy są pilniejsze i sądownic-
two znowu pozostanie na uboczu koniecznych 
reform.

Europa Zachodnia za sprawą alexisa de tocqu-
eville wie od blisko dwustu lat („Dawny ustrój  
i rewolucja”), że rzeczą najgorszą dla społeczeń-
stwa jest niezawisły sędzia, który chce awan-
sować. a jak wiadomo, mało kto nie chce… im 
wcześniej więc sędzia zaczyna swoją karierę i im 
więcej przed nim szczebli możliwych awansów, 
tym gorzej dla podsądnych.

Skoro więc w przyszłości miałoby być szczebli 
sądów powszechnych mniej, tym bliżej byłoby do 
ideału sędziego, któremu wizja awansu jest  
z gruntu obca. inaczej, oczywiście, myślą sędzio-
wie, których mentalność ukształtowały dzie- 
siątki lat wizji władzy sądowniczej i roli sędziego  
w społeczeństwie – wizji charakterystycznej dla 
porządków państw absolutystycznych. miejmy 
nadzieję jednak, że wynikający z tej wizji para-
dygmat sędziego urzędnika stanie się w nieod-
ległej przyszłości nieznośny także dla samych 
sędziów.

Jerzy  
Stępień 
prawnik, były 
prezes Trybunału 
Konstytucyjnego

trzy pytania

Sąd Unii Europejskiej nie znalazł 
dowodów na to, by skupione w CISAC 
organizacje zarządzające prawami 
autorskimi się zmówiły. Czy w prak-
tyce wyrok ten oznacza zgodę na 
monopol danej organizacji na danym 
terenie?
Wyrok sądu (sygn. t-398/08) był 
pewnym zaskoczeniem. Stwierdził 
on, że stosowanie krajowych ogra-
niczeń terytorialnych przez orga-
nizacje zbiorowego zarządzania nie 
musi stanowić dowodu na istnie-
nie uzgodnionej praktyki w ramach 
porozumienia CiSaC oraz że zawie-
ranie krajowych ograniczeń teryto-
rialnych w umowach o wzajemnej 
reprezentacji może wpłynąć na 
skuteczne przeciwdziałanie niele-
galnemu korzystaniu z utworów 
muzycznych. 
Orzeczenie to w konsekwencji nie-
wiele zmienia. Status quo trwa 
i nadal utrudniona pozostaje moż-
liwość zlecenia zbiorowego zarzą-
du utworami polskiego artysty, np. 
włoskiej organizacji, która może 
okazać się tańsza niż krajowe. i to 
mimo istnienia wspólnego rynku. 
Sądzę, że ostatnie słowo w tym 
zakresie będzie należało do try-
bunału Sprawiedliwości unii Euro-

pejskiej, jeżeli strony postępowania 
zdecydują się na odwołanie. Warto 
jednak podkreślić, że sąd przyjął ro-
zumowanie komisji Europejskiej 
w zakresie klauzul członkostwa 
i wyłączności.

Komisja Europejska przygotowu-
je nową dyrektywę w sprawie 
zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi. 
Jednym z jej głównych celów  
jest to, by artyści mogli swobodnie 
wybierać, która z unijnych organiza-
cji będzie ich reprezentować.  
Jak się ma piątkowy wyrok do tych 
planów?
Według sądu kE nie zdołała wyja-
śnić, w jaki sposób mogłyby współ-
pracować konkurujące z sobą 
organizacje zbiorowego zarzą-
dzania przy udzielaniu licencji 
dotyczących pokrywającego się re-
pertuaru i obejmujących te same 
terytoria. taka konkurencja jednak 
w niedługiej perspektywie będzie 
musiała się wytworzyć wobec pla-
nowanych zmian związanych 
z projektem dyrektywy o zbioro-
wym zarządzaniu. Wyrok sądu jest 
oparty na obecnym systemie praw-
nym, który zostanie prawdopodob-
nie zmieniony wraz z dyrektywą. 
Piątkowe orzeczenie ma zatem 
znaczenie przejściowe wobec ewo-
lucji koncepcji zbiorowego zarzą-
dzania.

Skoro organizacje same uregulowały 
swą działalność i postanowiły, że nie 
będą wchodzić sobie w paradę, to jaka 
jest szansa na to, by na rynku zbioro-
wego zarządzania prawami autorskimi 
pojawiła się prawdziwa konkurencja, 
która mogłaby np. zmniejszyć koszty 
związane z pobieraniem tantiem?
W przypadku zbiorowego zarzą-
dzania prawami autorskimi trudno 
jest o prawdziwą konkurencję, gdyż 
jest to działalność ściśle regulo-
wana. Pełna konkurencja mogła-
by też rodzić problemy po stronie 
podmiotów korzystających z utwo-
rów. Sklepy, zakłady fryzjerskie czy 
hotele, które mają telewizory czy 
radioodbiorniki, powinny płacić za 
odtwarzane treści, m.in. utwory 
muzyczne, audiowizualne czy arty-
styczne wykonania. Za odtwarzanie 
tych treści wynagrodzenie pobie-
rają odrębne organizacje. Oznacza 
to, że podmiot korzystający musi 
negocjować i płacić wynagrodze-
nie każdej właściwej organizacji. 
Przy otwartym rynku organiza-
cji zbiorowego zarządu liczba tych 
podmiotów jeszcze by wzrosła, co 
utrudniłoby i zwiększyło koszty ko-
rzystania z utworów.

Rozmawiał Sławomir Wikariak

JaKub KubalSKi 
prawnik w kancelarii Domański 
Zakrzewski Palinka

Na rynku praw autorskich trudno o prawdziwą konkurencję

PiSaliśmy o Tym
Zarządzający prawami twórców nie byli 
w zmowie – DGP nr 73/2013 
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autorskimi się zmówiły. Czy w prak-
tyce wyrok ten oznacza zgodę na 
monopol danej organizacji na danym 
terenie?
Wyrok sądu (sygn. t-398/08) był 
pewnym zaskoczeniem. Stwierdził 
on, że stosowanie krajowych ogra-
niczeń terytorialnych przez orga-
nizacje zbiorowego zarządzania nie 
musi stanowić dowodu na istnie-
nie uzgodnionej praktyki w ramach 
porozumienia CiSaC oraz że zawie-
ranie krajowych ograniczeń teryto-
rialnych w umowach o wzajemnej 
reprezentacji może wpłynąć na 
skuteczne przeciwdziałanie niele-
galnemu korzystaniu z utworów 
muzycznych. 
Orzeczenie to w konsekwencji nie-
wiele zmienia. Status quo trwa 
i nadal utrudniona pozostaje moż-
liwość zlecenia zbiorowego zarzą-
du utworami polskiego artysty, np. 
włoskiej organizacji, która może 
okazać się tańsza niż krajowe. i to 
mimo istnienia wspólnego rynku. 
Sądzę, że ostatnie słowo w tym 
zakresie będzie należało do try-
bunału Sprawiedliwości unii Euro-

pejskiej, jeżeli strony postępowania 
zdecydują się na odwołanie. Warto 
jednak podkreślić, że sąd przyjął ro-
zumowanie komisji Europejskiej 
w zakresie klauzul członkostwa 
i wyłączności.

Komisja Europejska przygotowu-
je nową dyrektywę w sprawie 
zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi. 
Jednym z jej głównych celów 
jest to, by artyści mogli swobodnie 
wybierać, która z unijnych organiza-
cji będzie ich reprezentować. 
Jak się ma piątkowy wyrok do tych 
planów?
Według sądu kE nie zdołała wyja-
śnić, w jaki sposób mogłyby współ-
pracować konkurujące z sobą 
organizacje zbiorowego zarzą-
dzania przy udzielaniu licencji 
dotyczących pokrywającego się re-
pertuaru i obejmujących te same 
terytoria. taka konkurencja jednak 
w niedługiej perspektywie będzie 
musiała się wytworzyć wobec pla-
nowanych zmian związanych 
z projektem dyrektywy o zbioro-
wym zarządzaniu. Wyrok sądu jest 
oparty na obecnym systemie praw-
nym, który zostanie prawdopodob-
nie zmieniony wraz z dyrektywą. 
Piątkowe orzeczenie ma zatem 
znaczenie przejściowe wobec ewo-
lucji koncepcji zbiorowego zarzą-
dzania.

Skoro organizacje same uregulowały 
swą działalność i postanowiły, że nie 
będą wchodzić sobie w paradę, to jaka 
jest szansa na to, by na rynku zbioro-
wego zarządzania prawami autorskimi 
pojawiła się prawdziwa konkurencja, 
która mogłaby np. zmniejszyć koszty 
związane z pobieraniem tantiem?
W przypadku zbiorowego zarzą-
dzania prawami autorskimi trudno 
jest o prawdziwą konkurencję, gdyż 
jest to działalność ściśle regulo-
wana. Pełna konkurencja mogła-
by też rodzić problemy po stronie 
podmiotów korzystających z utwo-
rów. Sklepy, zakłady fryzjerskie czy 
hotele, które mają telewizory czy 
radioodbiorniki, powinny płacić za 
odtwarzane treści, m.in. utwory 
muzyczne, audiowizualne czy arty-
styczne wykonania. Za odtwarzanie 
tych treści wynagrodzenie pobie-
rają odrębne organizacje. Oznacza 
to, że podmiot korzystający musi 
negocjować i płacić wynagrodze-
nie każdej właściwej organizacji. 
Przy otwartym rynku organiza-
cji zbiorowego zarządu liczba tych 
podmiotów jeszcze by wzrosła, co 
utrudniłoby i zwiększyło koszty ko-
rzystania z utworów.

Rozmawiał Sławomir Wikariak

JaKub KubalSKi 
prawnik w kancelarii Domański 
Zakrzewski Palinka

Na rynku praw autorskich trudno o prawdziwą konkurencję

PiSaliśmy o Tym
Zarządzający prawami twórców nie byli 
w zmowie – DGP nr 73/2013

www.prawo.gazetaprawna.pl




