
Prawna i finansowa,
odpowiedzialnosc

dyrektor6w
korporacji

D
ec)zja kand) dowania do
rady dyrektoraw ( Board of

Directors) korporacji zaloionej
vedlug Ontario Business Corpo-
rations Act (OBCA) Rib Cana-

Dyrektor korporacji jest bowiem odpowiedzi-
alny w stosunku do:
1. KORPOR ACJI
2. PR ACOWNIKOW KOR POR ACJI,
3. OSOB I INSTYTUCJI TRZECICH.
NiektOre rodzaje odpowiedzialnoki rOwniei
okreglane jako pars-kryminalne, a przed niektOry-
mi (np. odpowiedzialnogciq za niewyptacone
lub zalegte pensje) moie bye dyrektorom
bardzo trudno sig obronie.

Prawo traktuje dyrektorOw jako "zaufanych"
korporacji, ktOrzy muszq dziatae w jej najlep-
szym interesie. Odpowiedzialno ge dyrektorOw
rOini sig od odpowiedzialnoki akcjonariuszy,
ktOrzy mogq podejmowae decyzje leiqce
wytqcznie w ich indywidualnym interesie,
niekoniecznie zag w interesie korporacji. W
przypadku konfliktu pomigdzy interesem
dyrektora i interesem korporacji, dyrektor
musi oficjalnie poinformowae pozostalych
dyrektorOw o tym fakcie, oraz powstrzymae
sig od gtosowania na posiedzeniach zarzqdu w
sprawie dotyczqcej konfliktu. Jeieli dyrektor
nie zgtosi takiego konfliktu, bgdzie on odpo-
wiedzialny za ewentualne straty poniesione
przez korporacjg oraz moie bye podejrzany o
personalne zyski.

OprOcz bycia "zaufanymi" korporacji, OBCA,
CBCA oraz Bankruptcy and Insolvency Act
zawierajq przepisy, ktOre czyniq dyrektorOw
odpowiedzialnymi za wyraienie zgody na
pewne decyzje korporacji, na przyklad: (1)
wyptacenie dywidend w zamian za zakup
nowych lub wykupienie swoich wtasnych ak-
cji przez korporacjg lub dokonanie platnogci
na korzyge akcjonariusza w momencie, gdy
te platnogci spowodowaty, ie korporacja nie
byta w stanie splacie swoich dlugOw lub jej
majqtek stat sig mniejszy od jej zobowiqzaii;

dian Business Corporations Act
(CBCA) powinna bye dobrze
przemylana, jako ze moie ona
wystawid danq osobc na dui,4
odpowiedzialnok personaIng,

(2) wypuszczenie i sprzedai akcji za niepetnq
zaptatg; (3) dokonanie wyptaty finansowej
(dotacji lub poiyczki) na rzecz osoby trzeciej
bez poinformowania o tym fakcie akcjona-
riuszy korporacji; lub (4) wyptacenie odszko-
dowania dyrektorowi korporacji lub jej
urzgdnikowi w sprzecznoki z prawem. Jeieli
dyrektorzy nie sprzeciwiq sig formalnie decy-
zjom zarzqdu w powyiszych sytuacjach, bgdzie
im bardzo trudno uniknqe odpowiedzialnoki,
nawet, jeieli polegali oni na informacjach in-
nych specjalistOw, jak ksiggowi czy prawnicy.

Dyrektorzy mogq bye odpowiedzialni przed
pracownikami korporacji za zalegte pensje do
6-ciu miesigcy i wynagrodzenie za urlop do
12-stu miesigcy (mimo ie odpowiedzialnoge
za pensje i urlop nie jest automatyczna, jeieli
poszkodowani pracownicy spetniq wymaga-
nia proceduralne, wtqcznie z wytoczeniem
sprawy dyrektorowi, taka odpowiedzialnoge
bgdzie niemal nieunikniona.) Chociai w
pewnych wypadkach dyrektor moie uniknqe
odpowiedzialnoki za zalegte urlopy, jeieli
ztoiy rezygnacjg ze stanowiska przed mo-
mentem zwolnienia pracownikOw, to nie moie
w ten sam sposOb uniknqe odpowiedzialnoki
za zalegte pensje, jeieli byt dyrektorem w
momencie, kiedy pensje nie byty wyptacone
i jeieli poszkodowany pracownik wytoczy
sprawy w przepisowym czasie.

Dyrektorzy sq odpowiedzialni w stosunku do
osOb trzecich, zwtaszcza agencji rzqdowych,
na podstawie licznych praw prowincjonal-
nych i federalnych, na przyktad za zalegtoki
w odprowadzeniu podatkOw pracowniczych,
GST, ubezpieczeri pracowniczych, kontry-
bucji do Canada Pension Plan, za tamanie
prawa pracy oraz za tamanie praw ochrony
grodowiska. W wielu z tych sytuacji prawo sto-

prawn4 i finansowq, ktOra moie
przewaiye wszelkie korzyki
i prestii, zwiqzany ze spra-
wowaniem funkcji dyrektora.

suje odpowiedzialnoge zbiorowq dyrektorOw
oraz indywidualnq kaidego dyrektora, co
oznacza, ie agencje rzqdowe mogq domagae
sig zwrotu zaleglogci od nich wszystkich ra-
zem lub od kaidego z nich z osobna, traktujqc
dyrektorOw jako gwarant6w.

Jak zatem mogq kandydaci na dyrektor6w lub
dyrektorzy zabezpieczye sig przed nadmiernq
odpowiedzialnogciq, wynikajqcq z petnionej
funkcji? Po pierwsze, kandydat na dyrek-
tora powinien upewnie sig, ie korporacja
przyjgta wiagciwe dokumenty chroniqce go od
odpowiedzialnoki za decyzje podjgte w do-
brej wierze i nie majqce charakteru wykroczen
cywilnych lub przestgpstw kryminalnych. Po
drugie, kandydat nie powinien zgodzie sig na to
stanowisko bez upewnienia sig, ie korporacja
posiada bieiqce ubezpieczenie dyrektorOw od
niektOrych rodzaj6w odpowiedzialnoki oraz
od kosztOw ewentualnych akcji sqdowych
przeciwko dyrektorom. Najwainiejsze jest jed-
nak, aby dyrektor, ktOry nie zarzqdza codziennq
operacjr danego biznesu, oprOcz pojawiania
sig na zebraniach zarzqdu i przeglqdania do-
kumentOw przygotowanych na te zebrania,
znalazt czas na doktadniejsze zapoznanie sig
z finansami korporacji oraz na skontaktowanie
sig z jej ksiggowymi i prawnikami dla upewnie-
nia sig, ie korporacja jest w dobrym stanie
finansowym i prawnym. Naleiy tei od czasu
do czasu odwiedzie dane przedsigbiorstwo i
porozmawia6 z pracownikami, aby upewnie
sig, ie nie wystgpujq problemy, ktOre nie sq
przedstawiane w dokumentach pojawiajqcych
sig na biurku dyrektora kilka godzin przed
kolejnym zebraniem rady nadzorczej.
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