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Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie opiniuje częściowo negatywnie 

projekt ustawy z dnia 21 grudnia 2018 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary („projekt ustawy”). 

 

1. Zauważa się, że projekt ustawy przewiduje rozwiązania sprzeczne z obecnie 

obowiązującymi w systemie prawa gwarancjami i prawami przedsiębiorców. 

2. Projekt ustawy przewiduje zbyt daleko idące sankcje dla przedsiębiorców, które co 

istotne, mogą być nakładane w sposób arbitralny. 

3. Należy przychylić się do stanowiska innych organizacji, w tym m.in. Business Centre 

Club, iż projekt ustawy będzie prowadził do zwiększenia ryzyka prowadzenia działalności 

gospodarczej w Polsce, dalszego spadku zaufania przedsiębiorców do państwa 

i stanowionego przez nie prawa. Jak słusznie zauważono, konsekwencją powyższego 

może być ograniczanie inwestycji w sektorze prywatnym, a tym samym zmniejszenie 

wpływów budżetowych, w szczególności ze strony średnich i dużych przedsiębiorców. 

4. Przedstawiony projekt ustawy nie charakteryzuje się transparentnością w zakresie 

przyjętych kryteriów dla ustalenia wymiaru kary. 

5. Przedstawione przepisy oraz sposób ich egzekwowania wydaje się pomijać realia 

prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw, dla których kilka tygodni potrafi zaważyć 

na całym profilu działalności. 



2 
 

6. Przedstawione przepisy wydają się być rozwiązaniem jedynie doraźnym oraz 

nieuwzględniającym powszechnie znanych organom ścigania sposobów omijania 

przepisów prawa karnego bądź korporacyjnego przez przedsiębiorców. 

7. Dostrzega się także stosunkowo krótki czas vacatio legis dla projektowanej ustawy, który 

nie będzie mieć korzystnego wpływu na pogłębianie zaufania obywateli do organów 

państwa. 

 

Powyższe nie uchybia pozytywnym aspektom i skutkom wprowadzenia w życie 

projektowanej ustawy. Mając powyższe na względzie, w odniesieniu do projektu ustawy 

nasza opinia jest częściowo negatywna. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

I. Intencje ustawodawcy 

 

Projekt ustawy, co istotne, w zamyśle dokonuje regulacji niezwykle istotnego obszaru 

zwalczania przestępczości gospodarczej, której działania wpływają bezpośrednio lub 

pośrednio na innych przedsiębiorców rynku lokalnego i globalnego. Potrzebę znowelizowania 

dotychczas nieskutecznych przepisów ustawy i narzędzi do jej realizacji należy ocenić co do 

zasady pozytywnie. Korzystnie należy ocenić urealnienie wysokości nakładanych kar, które 

to działanie ustawodawcy wydaje się bezpośrednim następstwem stanowiska przyjętego na 

szczycie G20 w Hamburgu w dniu 08.07.2017 r., tj., że w ramach odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych powinny być przewidziane skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 

kary. Co do zasady pozytywnie należy ocenić niezależność postępowań przeciwko osobie 

fizycznej i przeciwko osobie prawnej.  

 

W obowiązującym stanie prawnym nie ulega wątpliwości, że istnieją i są stosowane 

praktyki mające na celu rozmycie odpowiedzialności osób fizycznych w organach 

reprezentacji osób prawnych, co w konsekwencji uniemożliwia realne egzekwowanie 

odpowiedzialności za popełnione czyny. Pozytywnie należy także odnieść się do 

uniezależnienia postępowania prowadzonego względem osoby prawnej od śmierci 

faktycznego sprawcy (osoby fizycznej). 
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Negatywnie należy ocenić brak inicjatywy ustawodawcy w zakresie przedstawienia 

preambuły do projektowanej ustawy. Preambuły, która wskazywałaby, że celem 

ustawodawcy było uregulowanie sytuacji patologicznych prawnie, związanych z działalnością 

podmiotów, które unikały odpowiedzialności karnej poprzez wykorzystywanie archaicznych 

i nieskutecznych przepisów. Powyższa uwaga, co ważne, jest kierowana nie tylko do 

niniejszego projektu ustawy, ale także de lege ferenda. 

 

II. Urealnienie wysokości i wymiaru kar 

 

Projekt ustawy urealniając wysokość i wymiar przewidywanych kar za popełnione 

przestępstwa podmiotów zbiorowych dokonał istotnego i ważnego kroku w kierunku 

urzeczywistnienia możliwości poniesienia odpowiedzialności przez podmioty zbiorowe. 

Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi ustawodawcy, że przewidywany maksymalny wymiar 

kary pieniężnej w wysokości 30.000.000,00 zł wydaje się wykraczać poza ramy stanowiska 

przyjętego na szczycie G20 w Hamburgu w dniu 08.07.2017 r. Otóż, o ile nie można mieć 

zastrzeżeń co do skuteczności i odstraszającego charakteru przewidywanych kar, o tyle 

w naszej ocenie ustawodawca narusza przy założonych przez siebie ramach wymiaru kary 

zasadę proporcjonalności. Brak jest także transparentnego przedstawienia wyjaśnienia ze 

strony ustawodawcy, dlaczego kary przewidziane są w takiej, a nie innej wysokości.  

 

Mając powyższe na względzie proponujemy, aby ustawodawca wskazał, dlaczego 

przyjęto takie, a nie inne kryteria dla ww. Co istotne, zwracamy uwagę, że ustawodawca nie 

przewiduje możliwości waloryzacji wysokości kar np. w okresach 10-cio letnich z mocy 

samej ustawy. Brak powyższego może w konsekwencji doprowadzić do zawyżonej bądź 

zaniżonej wysokości kar w perspektywie kolejnych lat. Implikacją powyższego będzie 

konieczność dalszych nowelizacji ustawy, których można by uniknąć konstruując przepis 

w sposób przemyślany. Podsumowując, o ile samą intencję urealnienia wymiaru kary 

oceniamy pozytywnie, o tyle przyjęte rozwiązania są w naszej ocenie nieadekwatne oraz 

brakuje im transparentności. 

 

Dodatkowo należy wskazać, że problem braku adekwatności wysokości przewidzianych 

kar nie sanuje mechanizm umorzenia postępowania w przypadku zbytniej surowości kary za 

przewinienie. Mechanizm ten jest jedynie środkiem fakultatywnym, który w żaden sposób nie 

gwarantuje pewnej ochrony prawnej przedsiębiorstwom. Konsekwencją braku ochrony 



4 
 

prawnej przedsiębiorstw jest także brak ochrony prawnej pracowników tych przedsiębiorstw. 

Doceniamy realizację przez ustawodawcę zgłaszanych wielokrotnie problemów przez Grupę 

Roboczą OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych, tj. 

problemów związanych z wymiarem kary pieniężnej bądź braku takich kar w stosunku do 

przedsiębiorców wykazujących niskie lub brak przychodów. Podkreślamy, że brak jest 

w projekcie ustawy odpowiednich mechanizmów zabezpieczających przedsiębiorców. Jest to 

szczególnie dotkliwe w przypadku objęcia zakresem odpowiedzialności podmiotów, które 

naruszyły obowiązujące przepisy prawa jedynie jako „narzędzia”. Narzędzia dla podmiotów 

faktycznie popełniających czyny zabronione.  

 

Powyższe stanowisko dotyczy także przewidzianej w art. 25 projektu ustawy nawiązki 

oraz wymiaru jej wysokości. 

 

III. Rozszerzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

 

Definitywnie negatywnie należy ocenić rozszerzenie zakresu odpowiedzialności na 

podmiot zbiorowy za działania jego pracowników i podwykonawców. Przesłanka „co 

najmniej braku należytej staranności w wyborze osoby” jest sformułowaniem nieostrym 

i realnie może okazać się niemożliwa do spełnienia. Nie ulega wątpliwości, że zawsze pojawi 

się możliwość podniesienia zarzutu w prowadzonym postępowaniu, iż możliwe było 

sprawniejsze bądź dokładniejsze sprawdzenie kandydata (podwykonawcy). Wysoce 

prawdopodobny jest także zarzut, iż należało dokonać zmian w wykorzystywanych 

procedurach rekrutacyjnych na nowe stanowiska pracy. Należy w tym miejscu zauważyć, że 

nie jest rolą pracodawcy (i nie powinno być) wyszukiwanie u potencjalnych pracowników 

cech negatywnych. Nie jest także rolą pracodawcy kształtowanie w sobie cechy 

podejrzliwości, która niewątpliwie cechuje niektóre zawody prawnicze. Należy mieć na 

względzie, że często dopiero pod wpływem nowego pracodawcy pracownik może zmienić 

swój charakter, przyzwyczajenia oraz sposób swojego postępowania. Co więcej, nie istnieje 

obiektywna możliwość zapobieganiu przez pracodawcę wszystkim przestępstwom, które 

może popełnić zatrudniony przez niego pracowników lub usługobiorca. Brak jest również 

realnej możliwości zapewnienia przez przedsiębiorcę stanu pewności, co do faktu, iż 

„wszystkie organy i osoby” które są umocowane do działania w jego imieniu i interesie 

zachowały należytą staranność.  
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Podsumowując, przedstawione rozwiązania opiniujemy negatywnie. 

 

IV. Instytucja zarządu przymusowego 

 

Zdecydowanie negatywnie odnosimy się do proponowanych rozwiązań w zakresie 

wprowadzenia zarządu przymusowego. Co istotne, w szczególności nasze zastrzeżenia budzą 

rozwiązania określone w art. 56 ust. 7 projektu ustawy. Racjonalny ustawodawca powinien 

bowiem przewidywać sytuację, w której „należyta staranność” zarządcy przymusowego może 

być związana ze zmianą profilu działalności firmy (tak np. planowany długofalowo proces 

zmiany profilu firmy i przystosowanie przedsiębiorstwa do takiej zmiany, która jednak nie 

została sformalizowana prawnie przez przedsiębiorcę przed wprowadzeniem zarządu 

przymusowego).  

 

Negatywnie oceniamy także możliwość arbitralnego oceniania przez prokuratora na etapie 

postępowania przygotowawczego środka jakim jest wprowadzenie zarządu przymusowego. 

Źle poprowadzony zarząd jest w stanie doprowadzić w przeciągu kilku miesięcy 

(a często i w terminie krótszym) do całkowitego zachwiania organizacyjnego w firmie. 

Wysoce prawdopodobne jest także, iż spowoduje on całkowity paraliż funkcjonowania 

organizacji, co w konsekwencji będzie prowadzić do zablokowania rozwoju przedsiębiorstwa 

w przyszłości. Nadmienić należy, że w ekstremalnych sytuacjach źle prowadzony zarząd 

przymusowy może doprowadzić do likwidacji podmiotu, a nawet całej grupy 

kapitałowej.  

 

Jako nieproporcjonalne i niezgodne z obowiązującym systemem prawa należy ocenić 

rozszerzenie odpowiedzialności majątkowej tak udziałowców jak i akcjonariuszy za 

przestępstwa popełnione przez podmiot bez ich wiedzy jak i zgody. Przyjęte rozwiązanie 

budzi uzasadnioną wątpliwość, co do faktu, iż regulacja ta w rzeczywistości może 

wprowadzać odpowiedzialność zbiorową. Dodatkowo udziałowcy jak i akcjonariusze będą 

w rzeczywistości penalizowani dwukrotnie – raz poprzez nałożoną odpowiedzialność 

majątkową, a dwa – poprzez utraconą wartość udziałów bądź akcji oraz utracone potencjalne 

korzyści. 
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V. Terminy w postępowaniu 

 

Negatywnie oceniamy przedstawione w projekcie ustawy terminy dla stosowanych 

środków zapobiegawczych. Zgodnie z projektem ustawy, prokurator po zastosowaniu środka 

zapobiegawczego występuje do sądu w terminie 7 (siedmiu) dni do sądu o ich zatwierdzenie. 

Następnie sąd w terminie kolejnych 7 (siedmiu) dni wydaje postanowienie co do zasadności 

zastosowania przez prokuratora środka zapobiegawczego. W naszej ocenie terminy te 

powinny być nie dłuższe niż dwukrotność terminów przewidzianych w kodeksie 

postępowania karnego dla środka zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie. 

Tym samym co do zasady prokurator powinien wystąpić do sądu o zatwierdzenie 

stosowanego środka zapobiegawczego w terminie 48 godzin od wydania postanowienia, a sąd 

wydać postanowienie w przedmiocie jego zasadności w terminie kolejnych 96 godzin. 

W konsekwencji dążymy do tego, aby łączny czas procedowania zasadności zastosowania 

środka zapobiegawczego (jeżeli pozostanie w niezmienionej formie) trwał nie dłużej niż 144 

godziny. 

 

Negatywnie odnosimy się także co do pominięcia możliwości konwalidacji czynności 

prawnych dokonanych w trybie art. 60 projektu ustawy. Otóż, niezrozumiałym i nielogicznym 

jest sytuacja, w której dokonuje się niecelowego bądź nieadekwatnego zastosowania środka 

zapobiegawczego (w ocenie sądu), a dokonane czynności prawne w trakcie ich trwania 

pozostają nieważne. Postulujemy w tym miejscu doregulowanie przepisu art. 60 projektu 

ustawy w powyższym zakresie. 

 

VI. Przeniesienie na Skarb Państwa składników majątkowych przedsiębiorstwa 

 

Zwracamy uwagę ustawodawcy, że art. 18 projektu ustawy w obecnym kształcie może 

zwiększyć ryzyko przeniesienia na Skarb Państwa składników lub praw majątkowych 

podmiotu zbiorowego, które mogą pochodzić z przestępstwa lub stanowić bezpodstawne 

wzbogacenie. Nadmieniamy, że projekt ustawy nie przewiduje obowiązku rzetelnego 

rozeznania ilości wierzycieli danego podmiotu zbiorowego i potwierdzenia przysługujących 

im praw. Mając na względzie powyższe, proponujemy doregulowanie powyższego przepisu 

przez ustawowe wskazanie zakresu informacyjnego, które należy podać do publicznej 

wiadomości (w celu zgłoszenia się ewentualnych wierzycieli) lub też wydanie stosownego 

rozporządzenia regulującego ww. kwestię. 
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Obecny kształt rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy opiniujemy negatywnie. 

 

VII. Ochrona praw pracowników 

 

Wskazujemy, że art. 27 projektu ustawy nie przewiduje dodatkowej ochrony praw 

pracowników zamkniętego na stałe oddziału podmiotu zbiorowego. Należy mieć na uwadze, 

że nawet w przypadku uzyskania przez pracownika jednorazowego odszkodowania, 

w przypadku terenów gorzej zurbanizowanych i zindustrializowanych konsekwencją może 

być wzrost bezrobocia. Co więcej, nie przewiduje się w projekcie ustawy uproszczonego 

trybu dla uzyskiwania przez pracowników należnego im odszkodowania. Brak przyjęcia 

takiego uproszczonego trybu wpłynie negatywnie na odbiór niniejszego projektu ustawy 

przez społeczeństwo i co gorsza, w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, w której 

pracownik uzyska odszkodowanie dopiero po wieloletnim i kosztownym (koszty zastępstwa 

procesowego) procesie odszkodowawczym. 

 

Mając powyższe na względzie, przyjęte rozwiązanie opiniujemy negatywnie. 

 

VIII. Wzmocnienie roli prokuratora 

 

Podkreślenia wymaga, że na mocy projektu ustawy prokurator uzyskuje zdecydowane 

poszerzenie możliwości realnego wpływu na funkcjonowanie podmiotów zbiorowych. Otóż, 

w szczególności zastrzeżenia budzą możliwości zastosowania przez prokuratora środków 

zapobiegawczych w postaci zakazu stosowania reklamy czy też wprowadzenia zarządu 

przymusowego na wczesnym etapie postępowania. Należy zauważyć, że koniunkcja 

dodatkowych uprawnień prokuratora oraz przewidziany obecnie czas na zatwierdzenie przez 

sąd postanowienia prokuratora w zakresie zastosowanego środka zapobiegawczego 

zdecydowanie uwypukla wzmocnienie arbitralności i władczej roli prokuratora 

w postępowaniu. Wymaga także stanowczego sprzeciwu brak możliwości zaskarżenia 

postanowienia wynikający z art. 38 ust. 2 zd. 2 projektu ustawy. Przepis ten ewidentnie godzi 

w zaufanie obywateli do organów państwa. 
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IX. Możliwość ustanowienia kuratora dla podmiotu zbiorowego 

 

Negatywnie oceniamy regulacje art. 53 projektu ustawy tj. „możliwość” ustanowienia 

kuratora dla podmiotu zbiorowego. Zwracamy w tym miejscu uwagę, że jednym 

z podstawowych problemów w postepowaniach przeciwko podmiotom zbiorowym jest ich 

pozorne powoływanie członka zarządu (np. na okres jednego dnia), a następnie jego 

odwoływanie. Czynności takiej dokonuje się tylko i wyłącznie po to, aby uniemożliwić 

skuteczne i szybkie ustanowienie kuratora dla spółki (spółek) w toczącym się postępowaniu 

(postępowaniach).  

 

W tym miejscu należałoby rozważyć zmianę przepisu na obligatoryjny nakaz 

ustanowienia kuratora dla podmiotu zbiorowego przez sąd – w przypadkach niebudzących 

wątpliwości. 

 

X. Odpowiedzialność po przeniesieniu własności przedsiębiorstwa 

 

Zwracamy uwagę ustawodawcy na problem jakim jest sytuacja, gdy własność 

przedsiębiorstwa podmiotu jest przeniesiona za kwotę symboliczną, m.in. z uwagi na różnego 

rodzaju długi i zabezpieczenia na mieniu przedsiębiorstwa. Niniejszy przepis nie przewiduje 

powyższej sytuacji, co w konsekwencji może prowadzić do jej wykorzystywania przeciwko 

podmiotom zbiorowym, które podejmują decyzje o strategicznej sprzedaży. Z powyższą 

sytuacją, w kontekście bieżących wydarzeń w kraju, mieliśmy do czynienia np. przy umowie 

sprzedaży Wisła Kraków S.A. Należy podkreślić, że niewątpliwie będziemy mieć do 

czynienia z takimi sytuacji w przypadku przeniesienia własności zadłużonych banków.  

 

Podkreślamy również, że przepis art. 31 projektu ustawy, nie przewiduje 

odpowiedzialności osób fizycznych które np. będą dążyć do zawarcia umowy opcji kupna 

udziałów lub akcji, a które to umowy do czasu ich skonsumowania nie będą prowadzić do 

przejęcia choćby części praw i obowiązków podmiotu. 

 

Mając na względzie powyższe, w obecnym kształcie projektowane regulacje oceniamy 

zdecydowanie negatywnie. 
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XI. Definicje ustawowe 

 

Należy zauważyć, że w obecnym projekcie ustawy brak jest definicji legalnej terminu 

„wniosku retrybucyjnego”. Co istotne, pojęcie to pojawia się w projekcie ustawy 

wielokrotnie, to też zasadnym jest jego zdefiniowanie w projekcie ustawy lub poprzez 

odesłanie do innego aktu prawnego. Jedynie na marginesie wskazujemy na oczywistą omyłkę 

pisarską zawartą w art. 46 ust. 2 projektu ustawy („Odpis wyroku retrybucyjnego” zamiast 

„Odpis wniosku retrybucyjnego”). 

 

XII. Vacatio legis ustawy 

 

Niejako na marginesie należy odnieść się do planowanego dla ustawy okresu vacatio 

legis. Sama ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary funkcjonuje już ponad 15 lat. Tym samym zasadnym jest stwierdzenie, że są to 

przepisy prawa z ugruntowanym zakresem stosowania i zharmonizowanym orzecznictwem 

oraz wypracowanym co do niego stanowiskiem nauki. W związku z wprowadzanymi, 

rewolucyjnymi zmianami niniejszego projektu ustawy, wydaje się nie tylko uzasadnione, ale 

wręcz konieczne wydłużenie okresu vacatio legis do 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Powyższe wpłynie pozytywnie na pewność obywateli co do zakresu stanowienia i stosowania 

prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

XIII. Niezgodność przepisów projektu ustawy z obowiązującym systemem prawa 

 

Wymaga szczególnego podkreślenia, że zgodnie z meta regułami wykładni prawa, należy 

przeprowadzać wykładnię w kolejności od językowej, przez systemową do funkcjonalnej, 

a w przypadku, gdy normy ustalone w poszczególnych wykładniach różnią się należy przyjąć 

znaczenie wykładni funkcjonalnej. Nie budzi wątpliwości, że przepisy zawarte w projekcie 

ustawy mają na celu skuteczne egzekwowanie środków karnych i wprowadzania środków 

zapobiegawczych. Oczywistym jest, że celem postępowania karnego powinno być, aby 

w pierwszej kolejności prowadzić postępowanie karne w taki sposób, aby sprawca 

przestępstwa został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła 

tej odpowiedzialności. Należy jednak mieć na uwadze, że projektowane przepisy ustaw 

nie mogą być jednocześnie sprzeczne z podstawowymi zasadami wynikającymi z innych 

ustaw – jak np. z Konstytucją dla Biznesu. Prowadzi to bowiem do zachwiania 
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obowiązującego systemu prawa. Wskazujemy tym samym, że w projekt ustawy w obecnym 

kształcie narusza zasady przyjaznej interpretacji przepisów, zasady proporcjonalności, 

domniemania uczciwości przedsiębiorcy w tym miejscu na naruszanie przez projekt ustawy 

obowiązujących zasad przyjaznej interpretacji przepisów, zasady proporcjonalności, 

domniemania uczciwości przedsiębiorcy oraz zasady nullum crimen sine lege certa. 

 

XIV. Podsumowanie projektu ustawy 

 

Próbę uregulowania materii odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary przez ustawodawcę należałoby ocenić co do zasady pozytywnie, 

jednakże przedstawione przepisy wymagają w naszej ocenie dalszej pracy i doregulowania 

przedstawionych w niej treści. Nie budzi wątpliwości, że nowelizacja przedmiotowych 

przepisów jest konieczna, ale zastępowanie archaicznych regulacji poprzez nowe, 

w niektórych aspektach wręcz represyjne normy nie będzie stanowić o dobrej jakości 

powstającego prawa.  

 

Tym samym, końcowo opiniujemy niniejszy projekt ustawy częściowo 

negatywnie. 

 

 

Adw. Tomasz Mielech    Apl. adw. Iwo Kościelniak 


