
 

 

 

 

 

 

 

1 

LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Spółka komandytowa  

ul. J.U. Niemcewicza 26, lok. U10, 02-306 Warszawa 
 

Tel.: 795 005 007  
e-mail: biuro@ltca.pl 

 

NIP: 5272719363 
REGON: 147395527 

REWOLUCYJNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH  
 

Cel szkolenia: 
 
Na początku  2019 r. projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych został skierowany do Sejmu. 
Wszystko wskazuje na to, że ustawa może wejśc w życie jeszcze w 2019 r.  
 
Główne założenia projektu nowej ustawy przewidują, że: 
 
- podmioty zbiorowe (np. spółki) będą ponosiły odpowiedzialność za czyny zabronione wynikające z działania lub 
zaniechania ich organów lub członków organów, 
 
- podmioty zbiorowe będą odpowiadać również za czyny zabronione popełnione m.in. przez swoich pracowników, 
inne osoby działające w ich imieniu lub w ich interesie oraz kontrahentów lub podwykonawców – jeżeli osiągnęły z 
tego tytułu choćby pośrednio korzyść majątkową, 
 
- nie ma wymogu, aby odpowiedzialność podmiotu zbiorowego była uzależniona od uprzedniego skazania osoby 
działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu. Co więcej, postępowania wobec osoby fizycznej i podmiotu zbiorowego 
mogą toczyć się równolegle, 
 
- podmioty zbiorowe będą miały obowiązek wprowadzenia systemu zgłaszania nadużyć i ochrony tzw. sygnalistów 
(whistleblowing), 
 
- na podmioty zbiorowe będą mogły zostać nałożone kary pieniężne (nawet do 60 mln PLN) oraz kary w postaci 
rozwiązania podmiotu zbiorowego. 
 
Ustawa zawiera również szeroki katalog środków karnych, obejmujących m.in. przepadek korzyści majątkowych, zakaz 
promocji i reklamy, zakaz prowadzenia danego rodzaju działalności, zakaz korzystania z dotacji i subwencji oraz zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 
 
Oprócz kar i środków karnych, przewidziane zostały również rozbudowane środki zapobiegawcze, takie jak 
zabezpieczenie majątkowe, ustanowienie zarządu przymusowego, wstrzymanie dotacji, czy też zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne w trakcie trwania postępowania. 
 
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmian w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz 
obecnych ryzyk związanych prawnych i podatkowych, które mogą występować w toku prowadzenia działalnosci 
gospodarczej.  
 
Podczas szkolenia, przedstawione zostaną również rozwiązania zmierzające do ograniczenia ryzyk i odpowiedzialności. 
W tym zakresie, omówione zostaną w szczególności aspekty praktyczne związane z  budową i wdrożeniem systemu 
compliance, jako narzędzia zapewniającego zgodność prowadzenia działalności z przepisami prawnymi i podatkowymi. 
 
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, prokurentów,  
managerów, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz  specjalistów z działów prawnych i 
compliance. 
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Program: 
 
I. Ryzyka i odpowiedzialność spółek oraz kadry zarządzającej w świetle obecnych i planowanych regulacji.  

 
1. Ryzyka prawne i podatkowe w spółkach - identyfikacja ryzyka w spółkach, główne obszary ryzyk prawnych i 

podatkowych,  jak prawidłowo ocenić i oszacować ryzyko? 
 

2. Odpowiedzialność spółki, kadry zarządzającej,  służb finansowych oraz pracowników: 
 

a) Przesłanki ponoszenia odpowiedzialności – kto i kiedy ponosi odpowiedzialność? 
 

b) Zakres odpowiedzialności - czyny objęte odpowiedzialnością:  
 

• Odpowiedzialność cywilnoprawna oraz korporacyjna. 

• Odpowiedzialność podatkowa. 

• Odpowiedzialność karna. 

• Odpowiedzialność karna skarbowa. 

• Odpowiedzialność administracyjna. 
 
c) Kary i sankcje wynikające z poszczególnych zakresów odpowiedzialności. 

 
d) Uprawnienia organów do kontroli i nadzoru nad przedsiębiorcami (m.in. kontrole organów podatkowych, 

UoKiK, UODO, CBA).  
 
II. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe obowiązki przedsiębiorców 

 
1. Zagadnienia wstępne. 

 
a) Dotychczasowa regulacja dotycząca odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej funkcjonowanie w 

praktyce – cel zmian, skuteczność organów w ściganiu przestępstw popełnianych przez podmioty zbiorowe. 

 

b) Najważniejsze zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – koncepcja winy anonimowej, 

koncepcja quasi-winy własnej podmiotu zbiorowego, należyta staranność, sygnaliści, zniesienie wymogu 

orzeczenia sądu stwierdzającego fakt popełnienia przez osobę czynu zabronionego. 

 
2. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. 

 
a) Podmiot zbiorowy – kto ponosi odpowiedzialność na podstawie ustawy i jaki jest zakres odpowiedzialności. 

 

b) Odpowiedzialność za czyn zabroniony – odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego za czyn własny, 

odpowiedzialność za działanie i zaniechanie. 

 

c) Odpowiedzialność za czyny popełnione przez osoby realizujące zadania na rzecz podmiotu zbiorowego – wina 

w nadzorze, wina w wyborze, odpowiedzialność za czyny popełnione przez pracowników, podwykonawców. 

 

d) Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza . 

 

e) Należyta staranność warunkiem wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – jak 

dochować należytej staranności. 
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3. Sygnaliści w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.  

 
a) Kim jest sygnalista? 

 

b) Obowiązki podmiotu zbiorowego w zakresie sygnalistów - procedury zgłaszania nieprawidłowości, obowiązek 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 

c) Konsekwencje braku postępowania wyjaśniającego – kara pieniężna do 60.000.000,00 PLN, obowiązek 

przywrócenia do pracy, wypłata odszkodowania. 

 

d) Sygnaliści w innych aktach prawnych, w tym w Dyrektywie o ochronie sygnalistów.  

 
4. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. 

 
a) Model postępowania – kto i kiedy może wszcząć postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu. 

 

b) Prawa i obowiązki podmiotu zbiorowego w trakcie trwania postępowania. 

 

c) Środki zapobiegawcze stosowane względem podmiotów zbiorowych – kiedy można je ustanowić, rodzaje 

środków zapobiegawczych (m.in. zakaz prowadzenia określonej działalności, zakaz reklamy, zakaz zawierania 

określonych umów, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, zakaz dotacji). 

 

d) Zarząd przymusowy – zarząd przymusowy jako samoistny środek zapobiegawczy, uprawnienia prokuratora w 

zakresie ustanowienia zarządu przymusowego, warunki zastosowania, warunki wykonywania zarządu 

przymusowego. 

 

e) Zabezpieczenie majątkowe – warunki zastosowania wobec podmiotu zbiorowego. 

 

f) Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – korzyści i zagrożenia wynikające z dobrowolnego poddania się 

karze. 

 
5. Sankcje wynikające z ustawy. 

 

a) Kara pieniężna – wymiar kary od 30.000,00 PLN do 30.000.000,00 PLN. 

 

b) Rozwiązanie podmiotu zbiorowego – kiedy organy są uprawnione do rozwiązania podmiotu zbiorowego. 

 

c) Środki karne stosowane wobec podmiotów zbiorowych – rodzaje i warunki stosowania środków karnych 

(m.in. przepadek, zakaz promocji, zakaz prowadzenia określonej działalności, zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne, zamknięcie oddziału, podanie wyroku do publicznej wiadomości, zakaz dotacji). 

 
III. Dodatkowe aspekty związane z odpowiedzialnością w 2019 I 2020 r.  

 
1) Raportowanie schematów podatkowych (MDR). 

 

2) Klauzula o unikaniu opodatkowania. 

 

3) Planowane zmiany w Kodeksie karnym skarbowym. 

 

4) Planowana ustawa o jawności życia publicznego.  
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IV. Sposoby ograniczenia ryzyk i odpowiedzialności. 
 

1. Podstawowe sposoby ograniczenia / wyłączenia odpowiedzialności (czynny żal, dobrowolne poddanie się 
odppowiedzialności / program leniency).  
 

2. System compliance – jako narzędzie ograniczające ryzyko i odpowiedzialność przedsiębiorców: 
 

a) Czym jest compliance – compliance i zarządzanie ryzykiem jako nowe standardy w świetle 
regulacji międzynarodowych oraz zmian legislacyjnych w Polsce. 
 

b) Znaczenie systemu compliance - korzyści płynące z wdrożenia systemu compliance. 
 

3. Co powinien obejmować system compliance? 
 

a) Budowa systemu compliance w oparciu o standardy międzynarodowe oraz polskie regulacje 
prawne i podatkowe. 
 

b) Compliance wewnętrzny – m.in. procedury dla kadry zarządzającej, procedury dotyczące podziału 
kompetencji w przedsiębiorstwie, system whisteblowing, kodeks dobrych praktyk, procedury 
prawa pracy i antymobbingowe. 

 
c) Compliance zewnętrzny – m.in. procedury antykorupcyjne, zasady postępowania z 

kontrahentami, procedury postępowania z organami władzy publicznej (dawn raid). 
 

d) Compliance podatkowy – m.in. należyta staranności i weryfikacja kontrahentów, transfer pricing, 
cykliczne przeglądy podatkowe, interpretacje indywidualne i opinie zabezpieczające. 

 
e) Compliance oficer jako niezbędny element systemu compliance - rola i zadania compliance 

officera w przedsiębiorstwie. 
 

f) Budowanie świadomości pracowników i współpracowników – system cyklicznych szkoleń jako 
gwarancja spełniania standardów compliance. 
 

4. Praktyczne aspekty wdrażania systemu compliance – studium przypadku. 
 

a) Proces wdrażania systemu compliance – jakie kroki podjąć by prawidłowo i skutecznie wdrożyć 
zasady związane z zarządzaniem zgodnością. 
 

b) Audyt, szacowanie i ocena ryzyka jako pierwszy etap budowania systemu compliance. 
 

c) Normy ISO – międzynarodowe wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem oraz ich znaczenie przy 
tworzeniu compliance w spółce. 

 
d) Tworzenie procedur organizacyjnych, prawnych i podatkowych jako kluczowy element budowy 

systemu compliance. 
 

e) Monitorowanie ryzyka, kontrola i nadzór nad przyjętymi procedurami – zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania systemu compliance. 

 
f) Case study – zarządzanie sytuacją kryzysową (crisis management) - analiza przypadku w oparciu o 

przykładowy system compliance. 
 
 
 
 


