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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH 

Sygnalizujemy, że w dniu 08.01.2019 r. rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych[1] za czyny zabronione 
pod groźbą kary i następnie skierował go do Sejmu. Projekt ma w zamierzeniu zastąpić 
dotychczasową, nieefektywną ustawę regulującą odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.  

Podstawowymi założeniami, na których jest oparta proponowana regulacja, a które stanowią 
jednocześnie zasadniczą różnicę wobec obowiązujących rozwiązań, są:  

• poszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – objęcie nią zachowań 
uznanych za zachowania własne podmiotów zbiorowych wyczerpujące znamiona czynu 
zabronionego,  

• odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za wszystkie czyny zabronione pod groźbą kary jako 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw prywatnoskargowych,  

• rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu (wyroku skazującego osobę 
fizyczną).  

W projekcie ustawy przewidziano również regulacje chroniące osoby zgłaszające informacje o 
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotu zbiorowego, które doprowadziły albo mogą 
doprowadzić lub ułatwić popełnienie czynu zabronionego – tzw. sygnalistów (ang. whistleblowers).  

Nowym aspektem jest przewidziana projektem ustawy możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego nieposiadającego siedziby na terytorium Polski. 

W przypadku co najmniej średnich przedsiębiorców[2] projekt ustawy za nieprawidłowość, która 
może warunkować odpowiedzialność, uznaje między innymi brak należycie skonstruowanego 
podziału obowiązków i kompetencji w organizacji między jej organami, poszczególnymi jednostkami 
organizacyjnymi oraz pracownikami, czy też niewyznaczenie osoby lub komórki organizacyjnej 
nadzorującej przestrzeganie przepisów i zasad regulujących działalność podmiotu. Powyższe 
oznacza, że w wielu przypadkach systemy zarządzania zgodnością, czyli tzw. Compliance 
Management Systems (CMS), staną się nie, jak do tej pory, fakultatywnym narzędziem, ale wręcz 
niezbędnym elementem organizacji. 

Podmiot zbiorowy nie będzie odpowiadać za nieprawidłowość, jeżeli wykaże, iż wszystkie organy i 
osoby uprawnione do działania w jego imieniu lub interesie zachowały należytą staranność 
wymaganą w danych okolicznościach w organizacji działalności tego podmiotu oraz w nadzorze 
nad tą działalnością. Przy czym ciężar dowodowy w tej kwestii został przeniesiony na 
przedsiębiorstwo, czyli to spółka będzie musiała udowodnić, że posiadała efektywny system 
zarządzania zgodnością. 

Projekt ustawy przewiduje kilka sankcji, w tym: 

• możliwość zastosowania środka zapobiegawczego, np. w postaci zakazu promocji i reklamy, 
czy też zakazu zawierania umów określonego rodzaju – w celu zabezpieczenia prawidłowego 
toku postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, 

• możliwość ustanowienia zarządu przymusowego, 
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• karę pieniężną w wysokości od 30.000 zł do 30.000.000 zł. Kara pieniężna nie będzie zależna 
od osiągniętego przez firmę przychodu. Dzięki temu będzie możliwe karanie podmiotów, które 
mają majątek, a nie wykazują przychodów.  

Regulacje są wzorowane na rozwiązaniach stosowanych już w krajach Unii Europejskiej, m.in. we 
Francji, Holandii, Danii i Włoszech. W Niemczech trwają jeszcze prace nad wprowadzeniem 
analogicznych zmian. 

Rekomendujemy każdemu podmiotowi dokonanie sprawdzenia już obowiązujących u niego zasad i 
reguł oraz ich dostosowanie do nowych, wyżej zasygnalizowanych, wymogów. Powyższe zasady i 
reguły powinny obejmować swym zakresem wszystkie obszary działalności danej organizacji i 
powinny być dostosowane do jej specyfiki i potrzeb. Każdy system zgodności musi być bowiem 
odzwierciedleniem ryzyka niezgodności, istniejącego w danej konkretnej, a nie abstrakcyjnej, 
organizacji. Pomocnymi, ale tylko jako jedno z narzędzi, mogą się okazać standardy, którymi są 
normy ISO, np. ISO 37001 System Antykorupcyjny (ISO 37001 Anti-Bribery Management 
Systems).  
 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

[1]Podmiotami zbiorowymi są np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki komandytowe. 

[2]Projekt ustawy odwołuje się do definicji średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców.  

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 


