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W ramach katalogu pozytywnych przesłanek odpowiedzialności członka zarządu 

normodawca wprowadza bezskuteczność w całości lub w części egzekucji z majątku 

spółki. Wymaga podkreślenia, że jej umiejscowienie w konstrukcji art. 116 § 1 o.p. 

oznacza, że podlega ona badaniu w takim samym stopniu jak pozostałe przesłanki 

pozytywne odpowiedzialności członka zarządu, zarówno co do bezskuteczności w 

całości lub w części egzekucji z majątku spółki. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

W art. 116 Ordynacji podatkowej ustawodawca podatkowy wprowadza jedną z podstaw 

odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika na zasadzie 

odpowiedzialności solidarnej. Zaistnienie tego prawnego mechanizmu odpowiedzialności dla 

dodatkowej de facto poza podatnikiem kategorii podmiotów jest uzależnione od spełnienia 

określonych przesłanek. Stąd też istotnego znaczenia dla przyjęcia solidarnej 

odpowiedzialności nabiera po pierwsze wskazanie tych przesłanek, a po drugie ich ustalenie. 

Od ich stwierdzenia zależy bowiem rozszerzenie odpowiedzialności podatkowej na dodatkową 

poza podatnikiem kategorię podmiotów, jaką są osoby trzecie. 

Za zaległości podatkowe wskazanych w przepisie art. 116 Ordynacji podatkowej spółek 

odpowiadają zatem solidarnie członkowie zarządu danej spółki, co stanowi jednocześnie 

podstawową przesłankę tej odpowiedzialności, określaną mianem pozytywnej, z uwagi na 

sposób jej normatywnego wyrazu. Została ona doprecyzowana w art. 116 § 1 tej ustawy, 

poprzez odniesienie do kolejnej przesłanki jaką jest zaległość podatkowa, która jednocześnie 

jest ściśle powiązana z pełnieniem obowiązków członka zarządu. Odpowiedzialność ta bowiem 

obejmuje zaległości podatkowe z tytułu tych zobowiązań podatkowych, których termin 

płatności upływał w czasie pełnienia przez te osoby obowiązków członka zarządu. 

W ramach katalogu pozytywnych przesłanek odpowiedzialności członka zarządu normodawca 

wprowadza bezskuteczność w całości lub w części egzekucji z majątku spółki. Wymaga 

podkreślenia, że jej umiejscowienie w konstrukcji art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej oznacza, 

że podlega ona badaniu w takim samym stopniu jak pozostałe przesłanki pozytywne 

odpowiedzialności członka zarządu, zarówno co do bezskuteczności w całości lub w części 

egzekucji z majątku spółki. 

Przesłanka ta została wyjaśniona w orzecznictwie sądów administracyjnych, jak choćby w 

uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2008 r., sygn. akt. II FPS 6/08. 

Trzeba zatem podkreślić, że ustawodawca nie zawarł przy jej sformułowaniu dodatkowych 

wymogów, od zaistnienia których uzależnione jest jej stwierdzenie. 

Prawodawca konstruując odpowiedzialność z art. 116 Ordynacji podatkowej uzależnił jej 

zastosowanie także od stwierdzenia przesłanek negatywnych odpowiedzialności. Dopiero 

bowiem ocena całokształtu unormowania a zatem odnoszącego się zarówno do przesłanek 

pozytywnych jak i negatywnych pozwala przyjąć prawny mechanizm odpowiedzialności. 

Trzeba przy tym zauważyć, że jedynie przy wyrażeniu przesłanek negatywnych 

odpowiedzialności ustawodawca określił obowiązki członka zarządu, co do ich wykazania. 

Stąd też w przypadku przesłanek pozytywnych obowiązek ten spoczywa na organach 

podatkowych w zakresie każdej z nich. 

Przenosząc te ogólne uwagi do sprawy będącej przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach należy stwierdzić, że Sąd pierwszej instancji wskazał 

całokształt przesłanek, od zaistnienia których ustawodawca podatkowy uzależnił 

zastosowanie prawnego mechanizmu odpowiedzialności członka zarządu w kształcie 



normatywnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 

Gliwicach zatem zasadnie uznał, że nie jest sporne, iż zobowiązania podatkowe spółki objęte 

postępowaniem powstały w trakcie pełnienia przez Skarżącego funkcji Prezesa Zarządu, 

natomiast ocenie podlega zasadność obciążenia nimi Skarżącego z uwagi na przesłanki 

wyłączające odpowiedzialność, a także podnoszone przez niego niespełnienie przesłanki 

dotyczącej bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. 

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego poprawnie również ocenił Sąd pierwszej 

instancji spełnienie przesłanki pozytywnej dotyczącej bezskuteczności egzekucji, podzielając 

stanowisko organu, że czynności egzekucyjne prowadzone do majątku Spółki były 

bezskuteczne, co potwierdza postanowienie z 10 maja 2016 r. W toku prowadzonej egzekucji 

nie ustalono istnienia jakiegokolwiek majątku, który dawałby możliwość zaspokojenia 

zaległości podatkowych. (…) 

Odnosząc się do przesłanek negatywnych, a zatem wyłączających odpowiedzialności członka 

zarządu w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Sąd pierwszej instancji, 

prawidłowo przyjął, że wykazanie tych przesłanek wymaga starannego działania osoby 

trzeciej, zaś brak wiedzy o sytuacji finansowej Spółki i nieregulowanie bieżących zobowiązań 

stanowiło podstawę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wojewódzki Sąd 

Administracyjny stwierdzając, że członek zarządu nie złożył w ogóle wniosku o ogłoszenie 

upadłości albo wszczęcie postępowania układowego, przyjął jednocześnie, że dla oceny czasu 

właściwego do jego złożenia w niniejszej sytuacji kluczowe znaczenie miały istniejące zaległości 

podatkowe spółki i brak jej majątku. Należy bowiem zauważyć, że zobowiązanie w tym 

przypadku powstało z mocy samego prawa. Pomimo istniejących okoliczności wniosek taki nie 

został złożony. Trzeba przy tym podkreślić, iż mając na względzie samo sformułowanie tej 

przesłanki negatywnej, tj., że członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono 

wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu 

upadłości (postępowanie układowe) uznać należy, że zakres obowiązków, które ustawodawca 

nakłada w tym przypadku na członka zarządu odnosi się zarówno do oceny czasu właściwego 

jak i samego zgłoszenia wniosku. Wskazane zatem okoliczności, które niewątpliwie 

wskazywały na czas właściwy do złożenia tego wniosku, jak również zakres obowiązków 

nałożonych w tym zakresie na członka zarządu stanowią potwierdzenie tego, że chybiony jest 

również zarzut dotyczący błędnego przyjęcia, że zaistniała sytuacja niewypłacalności spółki, a 

Skarżący jako Prezes jej zarządu nie złożył we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie 

upadłości Spółki. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego należy przyznać także rację 

Sądowi pierwszej instancji, że Skarżący nie wykazał, iż niezgłoszenie wniosku nastąpiło bez 

jego winy. Chybiony jest zatem również zarzut dotyczący naruszenia tej przesłanki 

wyłączającej winę Skarżącego. 

Niezasadny, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest również zarzut dotyczący 

naruszenia art. 108 § 2 pkt 2 oraz art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez wskazanie, że 

postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej tej kategorii osób trzecich zostało 

wszczęte przedwcześnie, z uwagi na to, że decyzja określająca wysokość zobowiązania 

podatkowego jest obarczona wadą nieważności. Prawidłowo bowiem w tym zakresie Sąd 

pierwszej instancji uznał, że decyzje wymiarowe weszły do obrotu prawnego w trybie 

zastępczym, poprzez doręczenie ich aktualnemu Prezesowi Zarządu na adres wskazany w 

Krajowym Rejestrze Sądowym z uwagi na to, że pod adresem Spółki nie była ona obecna, nie 

miała siedziby, ani nie prowadziła działalności. 

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

przedmiotu niniejszej sprawy miała ocena dotycząca braku zasadności naruszenia przepisów 

prawa materialnego. (…) 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego brak jest również podstaw do uwzględnienia 

zarzutu niezastosowania art. 145 § 1 pkt. 1 lit. c) p.p.s.a. z uwagi na to, że decyzja DIAS 

wydana została z naruszeniem art. 187 § 1 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej. Sąd pierwszej 

instancji dokonał prawidłowej oceny czynności prowadzonych przez organy podatkowe w 



zakresie zebrania danych finansowych Spółki oraz ich analizy z okresu poprzedzającego 

powstanie zaległości podatkowej. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że w 

zakresie przesłanek negatywnych dotyczących złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

ustawodawca w konstrukcji odpowiedzialności tej kategorii osób trzecich nakłada obowiązki 

na członka zarządu. W konsekwencji chybiony jest również zarzut dotyczący niewłaściwego 

zastosowania art. 151 p.p.s.a., gdyż decyzja DIAS nie została wydana z naruszeniem art. 187 

§ 1 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej. (…) 

 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z dnia 21 października 2021 r., sygn. akt III FSK 130/21 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (w stanie prawnym do 31 

grudnia 2015 r.) 

Art.  116.  [Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych] 

§  1.  Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji 

odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z 

majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu: 

1) nie wykazał, że: 

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie 

zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo 

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania 

zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy; 

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości 

podatkowych spółki w znacznej części. 

§  2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, 

których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, 

oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. 

§  3. W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka 

akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej 

pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy § 

1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

§  4.  Przepisy § 1-3 stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika 

lub wspólnika spółki w organizacji. 

 

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (w stanie prawnym 

do 31 grudnia 2015 r.) 

Art.  10.  [Upadłość niewypłacalnego dłużnika] 

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. 

 

Art.  11.  [Pojęcie niewypłacalności] 

1. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych 

zobowiązań pieniężnych. 

2. Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego 

także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na 

bieżąco te zobowiązania wykonuje. 

 

Art.  12.  [Fakultatywne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości] 



1. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu 

zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie 

przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo 

gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. 

3. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek dłużnika może zezwolić na 

wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego, jeżeli nie ma przeszkód określonych w 

art. 492 ust. 3. 

 

Art.  21.  [Obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości] 

1. Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym 

wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. 

2. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym 

mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi 

osobami. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1. 

4. We wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik, do którego nie ma zastosowania art. 492 ust. 

3, może wnosić także o zezwolenie na wszczęcie postępowania naprawczego, jeżeli opóźnienie 

w wykonaniu zobowiązań nie ma charakteru trwałego, a suma niewykonanych zobowiązań 

nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. 

 

Główne problemy 

1. Pozytywne i negatywne przesłanki orzeczenia solidarnej odpowiedzialności członka 

zarządu za zobowiązania spółki – obowiązki dowodowe. 

2. Efektywność systemowa regulacji odpowiedzialności solidarnej członka zarządu – 

postulat de lege ferenda? 


