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Członkowie zarządu spółki kapitałowej (spółka z o.o./spółka akcyjna), jako osoby uprawnione
do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, jeżeli nie dopełnią obowiązku złożenia
we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ponoszą nie tylko cywilnoprawną
odpowiedzialność o charakterze majątkowym (jak odpowiedzialność za zobowiązania spółki
przewidziana w art. 299 Ksh, czy odpowiedzialność odszkodowawcza wobec wierzycieli spółki,
przewidziana w art. 21 ust. 3 Pr.Upad.), ale narażają się również na odpowiedzialność karnoprawną,
przewidzianą w szczególności w: art. 373 ust. 1 pkt 1 Pr.Upad. (zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej), art. 586 Ksh (delikt niezgłoszenie upadłości), czy w art. 301 § 2 i 3 Kk (bankructwo z
pokrzywdzeniem wierzycieli).
Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie
Podstawą do ogłoszenia upadłości spółki kapitałowej jest jej niewypłacalność a wniosek o ogłoszenie
upadłości członek zarządu obowiązany jest zgłosić w sądzie nie później niż w terminie trzydziestu dni
od dnia, w którym ta niewypłacalność wystąpiła (art. 10-11 w zw. z art. 21 PrUpad), przy czym spółkę
kapitałową uznaje się normatywnie za niewypłacalną, jeżeli:
1)

wedle kryterium płynnościowego – utraciła ona zdolność do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych (przy czym domniemywa się, że utraciła tą zdolność,
jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące);

2)

wedle kryterium zadłużeniowego (przewyżka zobowiązań nad majątkiem) – zobowiązania
pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres
przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Wobec powyższego, pod pojęciem „zgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości”,
należy rozumieć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
stanu niewypłacalności spółki.
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Ten stosunkowo krótki termin na złożenie wniosku służyć podyktowany jest względami ochrony
interesów wierzycieli podmiotu, którego sytuacja gospodarcza stwarza zagrożenie niewypełnienia
wszystkich ciążących na nim zobowiązań. Przewidziane w prawie sankcje karne służyć mają
zagwarantowaniu wypełnienia przez zobowiązane podmioty obowiązku terminowego zgłoszenia
wniosku o ogłoszenie upadłości.
Sankcje karnoprawne
Sankcje karnoprawne za niedopełnienie obowiązku terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, to w szczególności:
1)

przewidziana w art. 373 Pr.Upad. – możliwość orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej (na okres od jednego do dziesięciu lat) w stosunku do osoby, która
będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku
o ogłoszenie upadłości;

2)

przewidziana w art. 586 Ksh – odpowiedzialność karna za niezgłoszenie wniosku o upadłość
spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość
spółki - przepis przewiduje sankcje karne w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku;

3)

przewidziana w art. 301 § 2 oraz § 3 Kk – odpowiedzialność karna za doprowadzenie do
upadłości
lub
niewypłacalności
(w
zależności
od
charakteru
czynu
i stopnia winy przepisy przewidują kary od ograniczenia wolności do pozbawienia wolności
do lat 5).
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