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Rozdział I. Odpowiedzialność
podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod
groźbą kary uregulowane

w Kodeksie karnym skarbowym

prof. dr hab. Jacek Sobczak

Tworząc ustawę z 22.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione pod groźbą kary1, ustawodawca chciał – jak wynika
z uzasadnienia projektu ustawy2 – wprowadzić do systemu polskiego prawa
karnego instrumenty prawne przewidziane w Konwencji o ochronie interesów
finansowych Wspólnot Europejskich, przyjętej przez Radę Unii Europejskiej
26.7.1995 r.3 oraz w protokołach dodatkowych Nr I i II do tej Konwencji4.

1  T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1541.
2  Druk sejmowy Nr 706, Sejm IV kadencji.
3  Dz.U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603.
4  Z uzasadnienia projektu wynika ponadto, że zamiarem twórców projektu OdpZbiorU two-

rzących katalog czynów zabronionych pod groźbą kary, których popełnienie stanowi podstawę od-
powiedzialności podmiotu zbiorowego, było odzwierciedlenie w tym względzie standardów Unii
Europejskiej. Chcieli oni przy tym wziąć szczególnie pod uwagę unormowania aktów prawa mię-
dzynarodowego przewidujących odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary, a w szczególności: Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Eu-
ropejskich z 26.7.1995 r.; I Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspól-
not Europejskich z 27.9.1996 r. (Dz.Urz. UE C 313, s. 1–10); II Protokołu do Konwencji o ochro-
nie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z 19.6.1997 r. (Dz.Urz. UE C 221, s. 11–22);
Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzyna-
rodowych transakcjach handlowych sporządzonej w Paryżu 17.12.1997 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 23,
poz. 264); Prawnokarnej Konwencji Rady Europy o korupcji 27.1.1999 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 29,
poz. 249 ze zm.); Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości z 23.11.2001 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 728); Konwencji Rady Europy o ochronie środowiska środkami prawa karnego z 4.11.1998 r.
(Convention on the Protection of the Environment trough Criminal Law) European Treaty Series –
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Deklarując powyższe, stwierdzono jednak w uzasadnieniu projektu, że akty
prawa międzynarodowego w zasadzie nie zawierają wiążących Rzeczpospolitą
Polską przepisów proceduralnych w sprawie odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych, z wyjątkiem współpracy międzynarodowej w tego typu sprawach.
Natomiast zgodnie ze standardami europejskimi postępowanie w takich spra-
wach powinno umożliwiać efektywne nakładanie sankcji na podmioty zbio-
rowe5. Tekst OdpZbiorU był wielokrotnie nowelizowany6. Odnotować należy,

No. 172 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu-
mentId=090000168007f3f4 (dostęp: 20.11.2016 r.); M. Walas, Nowe regulacje w zakresie odpowie-
dzialności karnej w unijnym procesie środowiska, w: M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj, Euro-
peizacja prawa ochrony środowiska, Lublin 2011, s. 469; por. W. Radecki, Przestępstwa przeciwko
środowisku, Rozdział XXII. Komentarz (Dodatkowe akty prawne), Warszawa 2011; Wspólnego
Działania Nr 97/154/JHA dotyczącego działań mających na celu zwalczanie handlu istotami ludz-
kimi oraz seksualnego wykorzystywania dzieci z 24.2.1997 r., przyjętego przez Radę Unii Europej-
skiej na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L z 1997 r., Nr 63, s. 2 ze zm.,
uchylony Decyzją Ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz.Urz. UE L 2004 r., Nr 13, s. 44, uchylony
przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.12.2001 r. w sprawie zwalczania niego-
dziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii
dziecięcej, zastępującą Decyzję Ramową 2004/68/WSiSW, Dz.Urz. UE L z 2011 r., Nr 335, s. 1,
sprost. Dz.Urz. UE L z 2012 r., Nr 18, s. 7); Wspólnego Działania Nr 98/733/JHA z 21.12.1998 r.
o penalizacji udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w Państwach Członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, przyjętego przez Radę Unii Europejskiej na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Euro-
pejskiej (Dz.Urz. UE L z 1998 r., Nr 351, s. 1, uchylony Decyzją Ramową Rady 2008/841/WSiSW
z 24.10.2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej Dz.Urz. UE L z 2008 r., Nr 300,
s. 42; Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorgani-
zowanej z 15.11.2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158); Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu z 9.12.1999 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2619
i 2620); Rekomendacji Rady Europy Nr R(88)18 dotyczącej odpowiedzialności przedsiębiorstw
za przestępstwa (Council of Europe Recommendation No. R(88)18 of the Committee of Ministers
to Member States concerning Liability of Enterprises having Legal Personality for offences commi-
ted in the exercise of their activities, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Di-
splayDCTMContent?documentId=09000016804f3d0c (dostęp: 20.11.2016 r.), Zob. także J. Jasiń-
ski (wybór i tłumaczenie), Standardy prawne Rady Europy. Zalecenia, t. IV, Sądownictwo. Orga-
nizacja – postępowanie – orzekanie, Warszawa 1998, s. 201; projektu Decyzji Ramowej w sprawie
zwalczania terroryzmu (COM 2001 501 final) (Draft Detailed Word Programmefor the follow – up of
the Report on the concrete objectives of education and training systems) http://ec.europa.eu/transpa-
rency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001-501-EN-F1-1.Pdf (dostep: 20.11.2016 r.). Zob. Uzasadnienie
projektu ustawy, Druk sejmowy Nr 706, Sejm IV kadencji.

5  W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono wyraźnie, że ustawa ta ma ścisły związek
z akcesją Rzeczypospolitej Polskiej do UE. Jak zwracają na to uwagę J. Warylewski i J. Potulski, ten
„czytelny sygnał zakłócony został informacją podaną w uzasadnieniu projektu, w którym wska-
zano, że: Zaproponowane w projekcie rozwiązania nawiązują, w znacznej mierze, do unormowań
wprowadzonych ustawą z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy –
Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamó-



Rozdział I. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych...

3

że w doktrynie budzi również wątpliwość sam termin „podmioty zbiorowe”,
chociażby z tej racji, że obejmuje on osoby prawne typu fundacyjnego, które
„trudno uznać za zbiorowości, takie same jak np. stowarzyszenie”7. Kolejne
nowelizacje ustawy wiązały się z rozwiązaniami prawnymi przyjmowanymi
w ramach UE8, chociaż wypada zauważyć, że początkiem ich był wyrok Try-

wieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 93, poz. 1027) implementującej
na grunt prawa polskiego instrumenty prawne przewidziane w Konwencji o zwalczaniu przekup-
stwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych
oraz w Konwencji Rady Europy o praniu dochodów pochodzących z popełnienia przestępstwa,
ich ujawnieniu, zajmowaniu i konfiskacie (por. przepisy Rozdziału 3a ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”. Por. J. Wary-
lewski, J. Potulski, Odpowiedzialność, s. 43–44.

6  Warto w tym miejscu zauważyć, że początkowo w tytule projektu ustawy była mowa o „od-
powiedzialności karnej podmiotów zbiorowych” i dopiero w toku prac legislacyjnych zmieniono
tytuł ustawy na „odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”.
Zmiana ta była źródłem sporów co do charakteru prawnego odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych – generalnie co do tego, czy jest to odpowiedzialność karna, czy też szczególny rodzaj
odpowiedzialności o charakterze represyjnym. Zob. D. Habrat, Odpowiedzialność, s. 47. Za tym,
że przewidziana w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary nie jest odpowiedzialnością karną, lecz odpowiedzialnością karną sui generis,
która nie ma charakteru ani odpowiedzialności karnej, ani cywilnej, ani administracyjnej, opo-
wiedzieli się stanowczo J. Warylewski i J. Potulski, Odpowiedzialność, s. 44. Warto w tym miej-
scu dodać, że próbą wprowadzenia odpowiedzialności osób prawnych za przestępstwo był art. 52
ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.), uchylony przez art. 1
pkt 23 ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r.  poz. 396), a także art. 24 i 25 ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Wypada zauważyć, że odmienny od J. Warylewskiego i J. Po-
tulskiego pogląd prezentuje S. Żółtek, stwierdzając, że OdpZbiorU przewiduje możliwość pocią-
gnięcia do odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw. Zob. S. Żółtek, Prawo, rozdz. „Wpływ euro-
peizacji prawa na polskie prawo karne gospodarcze”; zob. także B. Namysłowska-Gabrysiak, Od-
powiedzialność podmiotów, s. 63–71.

7 S. Steinborn, A. Górski, A. Sakowicz (red.), Zwalczanie, s. 89.
8  Przykładem może być ustawa z 16.4.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-

których innych ustaw (Dz.U. Nr 93, poz. 889 ze zm.), w której powołano się na potrzebę imple-
mentacji decyzji ramowej z 13.6.2002 r., wiążąc to z koniecznością zmian w zakresie art. 16 ust. 1
pkt 9 OdpZbiorU. Zob. uzasadnienie projektu ustawy z 16.4.2004 r., Druk sejmowy Nr 2407,
Sejm IV kadencji. Nowelizacja wprowadzona ustawą z 29.7.2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538)
podyktowana została potrzebą implementacji dyrektyw Unii Europejskiej, a mianowicie: dyrek-
tywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie wykorzystywania po-
ufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku – market abuse) (Dz.Urz. UE L 96,
s. 16−25); dyrektywy Komisji 2003/124/WE z 22.12.2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji we-
wnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (Dz.Urz. UE L 339, s. 70–72) (z terminem imple-
mentacji do 12.10.2004 r.); dyrektywy Komisji 2003/125/WE z 22.12.2003 r. wykonującą dyrek-
tywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń
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bunału Konstytucyjnego z 3.11.2004 r.9 Modyfikacja przepisów OdpZbiorU

inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (Dz.Urz. UE L 339, s. 73–77) (z terminem
implementacji do 12.10.2004 r.); dyrektywy Komisji 2004/72/WE z 29.4.2004 r. wykonującej dy-
rektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynko-
wych, definicji informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych,
sporządzania list osób mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o trans-
akcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach (Dz.Urz. UE
L 162, s. 70) (z terminem implementacji do 12.10.2004 r.). Kolejna zmiana, wynikająca z ustawy
z 27.4.2006 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826), podyktowana była koniecznością implementacji decyzji
ramowej Rady UE Nr 2004/757/WSISW z 25.10.2004 r. ustanawiającej minimalne przepisy okre-
ślające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego obrotu narkotykami (Dz.Urz. UE
L 335, s. 8). Nowelizacja z 30.3.2007 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 492) wynikała z konieczności implemen-
tacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/24/WE z 31.3.2004 r. zmieniającej dyrek-
tywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stoso-
wanych u ludzi (Dz.Urz. UE L 311, s. 67), w odniesieniu do tradycyjnych ziołowych produktów
leczniczych; dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/27/WE z 31.3.2004 r. zmieniają-
cej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów
leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. UE L 136, s. 34–57); dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2004/28/WE z 31.3.2004 r. zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE w sprawie wspólno-
towego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L 136,
s. 58–84). Ponadto w projekcie dokonano kilku zmian mających na celu dokładniejszą imple-
mentację dyrektywy 2001/20/WE (Dz.Urz. UE L 121, s. 34–44). Natomiast ustawą z 24.10.2008 r.
(Dz.U. Nr 214, poz. 1344) implementowano m.in. decyzje ramowe Rady: decyzję ramową Rady
2005/222/WSiSW z 24.2.2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne (Dz.Urz. UE L 69,
s. 67); decyzję ramową Rady 2003/568/WSiSW z 22.7.2003 r. w sprawie zwalczania korupcji
w sektorze prywatnym (Dz.Urz. UE L 192, s. 54–56); decyzję ramową Rady 2005/214/WSiSW
z 24.2.2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pienięż-
nym. Zmiany przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska wyliczone szczegółowo w uza-
sadnieniu projektu ustawy z 9.1.2009 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 106), wymusiły kolejną nowelizację
OdpZbiorU. Nowelizacja wprowadzona ustawą z 25.6.2009 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1317) wynikała
z konieczności dostosowania jej przepisów do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu
prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.Urz. UE L 309, s. 15) oraz dyrektywy Ko-
misji 2006/70/WE ustanawiającej środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE w odniesieniu
do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do
technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz
wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo
ograniczonym zakresie (Dz.Urz. UE L 214, s. 29), dostosowanie przepisów ustawy w celu zapew-
nienia stosowania aktów prawa międzynarodowego w zakresie przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu, jak również zalecenia Specjalnej Grupy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Fi-
nansowaniu Terroryzmu (FATF); dostosowanie przepisów ustawy do potrzeb efektywnego prze-
ciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nie-
legalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Natomiast
zmiany wynikające z treści ustawy z 25.2.2011 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 322) podyktowane zostały
potrzebą implementacji licznych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszących się do
produktów leczniczych szczegółowo wliczonych w uzasadnienie projektu (Druk sejmowy Nr 3107,
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trwa do dziś, w miarę jak uszczegóławiane są przepisy UE dotyczące różnych
dziedzin życia gospodarczego10. Oczywiście nowelizacje OdpZbiorU wynikały
także z innych przyczyn, wśród których była chociażby przebudowa zasad po-

Sejm VII kadencji). Natomiast ustawa z 25.3.2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 549) wdrożyła postanowie-
nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z 19.11.2008 r. w sprawie ochrony
środowiska przez prawo karne (Dz.Urz. UE L 328, s. 8). Ustawą z 28.7.2011 r. (Dz.U. Nr 185,
poz. 1094) dokonano nowelizacji OdpZbiorU, implementując dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/123/WE z 21.10.2009 r. (Dz.Urz. UE L 280, s. 52). Następna zmiana, wprowa-
dzona ustawą z 29.7.2011 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 135), wynikała z faktu wdrożenia decyzji ramowej
Rady 2009/299/WSiSW z 26.2.2009 r. zmieniającej decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/
WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW (Dz.Urz. UE L 81, s. 24) i tym samym wzmacniającej
prawa procesowe osób oraz ułatwiającej stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń
wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie; decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW
z 28.11.2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu
(Dz.Urz. UE L 330, s. 21); decyzji ramowej Rady 2008/913/WSiSW z 28.11.2008 r. w sprawie
zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokar-
nych (Dz.Urz. UE L 328, s. 55). Nowelizacja wprowadzona ustawą z 12.5.2011 r. (Dz.U. Nr 126,
poz. 715) podyktowana była wprowadzeniem do porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 87/102/EWG z 22.12.1986 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wy-
konawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego
oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. UE L 133, s. 66–92). Ustawą z 19.12.2014 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 28) dokonano wdrożenia art. 77 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 6.11.2001 r. (Dz.Urz. UE L 311, s. 67), dokonując zmian w zakresie art. 16 ust. 1
pkt 14 OdpZbiorU. Kolejna zmiana, zawarta w ustawie z 15.1.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 277),
podyktowana została potrzebą transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z 6.5.2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mi-
kroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.Urz. UE L 125, s. 75–97). Natomiast efektem
implementacji rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 842/2006 z 17.5.2006 r.
(Dz.Urz. UE L 161, s. 1–11) oraz Nr 1005/2009 z 16.9.2009 r. (Dz.Urz. UE L 286, s. 1–30) były
odpowiednie zmiany art. 16 OdpZbiorU.

9  K 18/03, Legalis. Trybunał stwierdził, że niezgodne z art. 2 i 42 ust. 2 Konstytucji RP są art. 4
w zw. z art. 36 ust. 1; art. 5 w zakresie dotyczącym art. 3 pkt 4; art. 17, 18, 20 i 21, 33 OdpZbiorU.
W efekcie ustawą z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 180, poz. 492) dokonano nowelizacji OdpZbiorU.

10  Ustawą z 11.9.2015 r. (Dz.U. poz. 1844) zmieniono treść art. 16 OdpZbiorU, implementu-
jąc przepisy dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.11.2009 r. w sprawie
podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)
(Dz.Urz. UE L 335, s. 1–155) a ustawą z 13.4.2016 r. (Dz.U. poz. 544) zmieniono treść art. 16
OdpZbiorU, wdrażając do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady: 2013/29/UE z 12.6.2013 r. (Dz.Urz. UE L 178, s. 27–65) i 2014/28/UE z 26.2.2014 r.
(Dz.Urz. UE L 96, s. 1–44), i wreszcie dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/58/UE z 16.4.2014 r.
(Dz.Urz. UE L 115, s. 28–31).
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stępowania karnego wynikająca z ustawy z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw11.

Liczne zmiany OdpZbiorU powodują, że mimo iż ustawa ta w 2015 r. uzy-
skała tekst jednolity – po którym była jednak sześciokrotnie nowelizowana12,
aby w końcu raz jeszcze uzyskać tekst jednolity – jest, jak się wydaje, dość słabo
znana i mało stosowana w praktyce. Ustawodawca nie zdecydował się w grun-
cie rzeczy na wprowadzenie takiego modelu odpowiedzialności, zgodnie z któ-
rym podmiot zbiorowy będzie odpowiadał za swoje zachowania w sensie praw-
nym. Tymczasem ta koncepcja jest niezmiernie istotna, gdyż właśnie podmiot
zbiorowy wielokrotnie jest faktycznie sprawcą zachowania zabronionego i tak
jest zresztą identyfikowany w odbiorze społecznym. Kluczowe dla odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych wydają się przepisy art. 3 w zw. z art. 16
OdpZbiorU.

Wypada stwierdzić, że w myśl art. 3 OdpZbiorU w kształcie obecnie obo-
wiązującym podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony
osoby fizycznej, którym jest zachowanie osoby fizycznej działającej w imieniu
lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku
do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykony-
wania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia lub
niedopełnieniu tego obowiązku (art. 3 pkt 1); dopuszczonej do działania w wy-
niku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez takową
osobę (art. 3 pkt 2); osoby działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbio-
rowego, za zgodą lub wiedzą wspomnianej osoby (art. 3 pkt 3). Wreszcie pod-
miot zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony osoby fizycznej
będącej przedsiębiorcą, który bezpośrednio współdziała z podmiotem zbioro-
wym w realizacji celu prawnie dopuszczalnego – jeżeli zachowanie to przynio-
sło lub mogło przynieść podmiotowi zbiorowemu korzyść, chociażby niema-
jątkową13. Osobami fizycznymi, o których mowa w treści art. 3 pkt 1, są osoby,

11  Dz.U. poz. 437. Z mocy tej ustawy w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary nie mogą być stosowane przepisy Ko-
deksu postępowania karnego o oskarżycielu prywatnym, postępowaniu przygotowawczym, postę-
powaniach szczególnych oraz o postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu
sądów wojskowych.

12  Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 i 1855; Dz.U. z 2016 r. poz. 437, 544; 1020, 1165; t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1541.

13  Problem korzyści niemajątkowej podmiotu zbiorowego powoduje wątpliwości w doktry-
nie. Wskazuje się, że jest to korzyść majątkowa nieprzeliczalna na pieniądze. Może sprowadzać
się do poprawy pozycji podmiotu zbiorowego na rynku, jego renomy, zdobycia wiedzy o realiach
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których kompetencje do działania w imieniu lub w interesie podmiotu zbio-
rowego wynikają przede wszystkim ze struktury organizacyjnej takiego pod-
miotu zbiorowego, co może wynikać ze statutu lub umowy założycielskiej. Ta-
kimi osobami będą wspólnicy spółek osobowych, członkowie zarządów spółek
kapitałowych, spółdzielni oraz członkowie rad nadzorczych. W literaturze za-
licza się także do tych osób prokurentów14. Oczywiście odpowiedzialność jest
ponoszona nie z tej racji, że wspomniane osoby mają jakieś uprawnienia, lecz
dlatego że te uprawnienia przekroczyły bądź nie wypełniły swoich obowiąz-
ków, przy czym jednocześnie ich odpowiedzialność uzależniona jest od tego,
czy zachowanie takich osób fizycznych musiało lub mogło przynieść podmio-
towi zbiorowemu korzyść, chociażby niemajątkową.

Zgodzić się przy tym należy ze stanowiskiem, że niezależnie od formy po-
pełnionego przez osoby fizyczną czynu będącego przestępstwem ustawodawca
nie narzuca ograniczeń w zakresie formy stadialnej bądź zjawiskowej przestęp-
stwa15. W literaturze wskazuje się, że istnieją trzy przesłanki odpowiedzialno-
ści podmiotów zbiorowych: materialna, formalna i przesłanka zawinienia16.
Pierwsza z nich polega na możliwości uzyskania przez podmiot zbiorowy ko-
rzyści, chociażby niemajątkowej, w wyniku zachowania podmiotów wskaza-
nych w treści art. 3 OdpZbiorU. Druga, czyli przesłanka formalna, sprowadza
się do stwierdzenia faktu popełnienia czynu zabronionego przez takową osobę.
Natomiast trzecia – wyraża się w możliwości wykazania wadliwości organiza-
cyjno-prawnych (w zakresie nadzoru lub wyboru), skutkujących zachowaniem

i zwyczajach funkcjonowania określonych podmiotów na rynku. Zob. H. Skwarczyński, Odpowie-
dzialność, s. 84; D. Habrat, Odpowiedzialność, uwagi do art. 3, teza 12.

14 B. Namysłowska-Gabrysiak, Odpowiedzialność o charakterze, s. 274; L. Ziomek, Material-
noprawne, s. 27; R. Szczepaniak, W sprawie, s. 81–102.

15 J. Warylewski, J. Potulski, Odpowiedzialność, s. 33.
16  W literaturze sformułowano pogląd, że wykazywanie przesłanki zawinienia w stosunku do

osób wymienionych w treści art. 3 pkt 1 OdpZbiorU nie jest konieczne. Warto jednak zauważyć,
że SN w post. z 5.5.2009 r., IV KK 427/08, Legalis, stwierdził, że: „przepis art. 5 ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz.U. Nr 179, poz. 1661 ze zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą nowelizującą z dnia
28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1492) w sposób zupełnie jednoznaczny przesłankę «zawinie-
nia» podmiotu zbiorowego ustanawia jedynie w stosunku do osób wymienionych w art. 3 pkt 2 i 3
tej ustawy, poprzez wskazanie na «winę» w wyborze bądź nadzorze. Pominięcie w tym przepisie
przesłanki własnej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny osób wskazanych w art. 3
pkt 1, przy niewprowadzeniu jakichkolwiek innych zasad odpowiedzialności podmiotu za działa-
nia osób nim zarządzających, spowodowało brak możliwości pociągnięcia podmiotu zbiorowego
do odpowiedzialności za czyny zabronione tej kategorii osób”. Zob. J. Potulski, Glosa, s. 125–130;
M. Borkowski, Glosa. Por. także B. Nita, Glosa, s. 184–193.
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reprezentanta17. Niesubsydiarność odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
polega więc na konieczności potwierdzenia czynu zabronionego osoby fizycz-
nej jednym z orzeczeń karnych wymienionych w art. 4. Takie orzeczenie musi
poprzedzać w ogóle wszczęcie postępowania przeciwko podmiotowi zbioro-
wemu. Zgodnie z niekwestionowanym stanowiskiem literatury odpowiedzial-
ność podmiotu zbiorowego w modelach subsydiarnych zachodzi wówczas, gdy
nie jest możliwe osądzenie indywidualnego sprawcy18.

W orzecznictwie stwierdzono, że nie ma możliwości wyinterpretowania ja-
kichś ogólnych zasad odpowiedzialności podmiotu zbiorowego zarówno z tre-
ści znowelizowanej ustawy, jak i z innych aktów prawnych. Nie można zaak-
ceptować poglądu, że zawinienie podmiotu zbiorowego można wiązać z winą
osoby nim zarządzającej19.

W literaturze podkreśla się, że wina w wyborze czy nadzorze bądź w po-
staci zawinienia organizacyjnego jest winą, która odnosi się do momentu po-
pełnienia czynu zabronionego przez sprawcę, a więc konkretną osobę fizyczną.
Ewentualne nieprawidłowości, jakie powstały wcześniej lub później, nie mają
znaczenia dla odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Wspomniana wina
ma polegać, w myśl art. 5 pkt 1 OdpZbiorU, na braku należytej staranności
w wyborze osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 lub 3 OdpZbiorU, lub
co najmniej braku należytego nadzoru nad tą osobą20. Wprawdzie w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego uznano, że dotyczy to zarówno zawinienia w po-
staci culpa in eligendo, jak i culpa in custodiento, ale – co zrozumiałe – nadal
nie odpowiedziano na słuszne pytanie A. Bartosiewicza, czy z uwagi na spe-
cyfikę OdpZbiorU dopuszczalne jest korzystanie z dorobku judykatury i pi-
śmiennictwa cywilistycznego dotyczącego winy w wyborze i nadzorze. Trzeba
zgodzić przy tym z przywołanym Autorem co do tego, że okolicznością eks-
kulpującą podmiot zbiorowy nie będzie wybór osoby zawodowo zajmującej się
dokonywaniem określonych czynności21. Słusznie też Autor ten podkreśla, że
wina w wyborze oraz nadzorze w pewnym sensie odpowiada nieumyślności,
gdzie do popełnienia czynu zabronionego dochodzi na skutek niezachowania
reguł ostrożności. Kwestii tych nie przesądziła ani doktryna, ani judykatura.

17 P. Ochman, Ochrona, pkt 2.3.3 – Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.
18 B. Nita, Postępowanie, s. 80–102.
19  Zob. post. SN z 5.5.2009 r., IV KK 427/08, Legalis. Takie utożsamienie zawinienia podmiotu

zbiorowego z winą osoby zarządzającej byłoby możliwe w modelu opartym na tzw. teorii identy-
fikacji. Zob. w tym przedmiocie B. Nita, Postępowanie, s. 70.

20  Zob. art. 5 pkt 1 OdpZbiorU.
21 A. Bartosiewicz, Przesłanki, s. 42.
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Wątpliwości zaś mogą dotyczyć zarówno tego, kto dokonał wyboru, jak i tego,
czy nie doszło przy tej okazji do przekroczenia kompetencji. Zgodzić się należy
z A. Bartosiewiczem, że ustawa nie rozwiązuje problemu z zakresu podmioto-
wego i przedmiotowego obowiązku nadzoru.

Znaczące trudności może rodzić także kwestia wynikająca z treści art. 5
ust. 2 OdpZbiorU, a więc zawinienia dotyczącego organizacji działalności pod-
miotu zbiorowego. Słusznie zauważa A. Bartosiewicz, że wykazanie takiego
zawinienia wymaga „stworzenia hipotetycznego modelu, w którym sprawca
przestępstwa zachowuje się w odpowiedni sposób, i przeprowadzenia w jego
ramach testu, czy dochodzi do popełnienia przestępstwa, czy też nie”. Stwo-
rzenie takiego modelu w wielu przypadkach może się okazać niewykonalne.
Trudno jednak zaakceptować wniosek, że zawinienie organizacyjne jest z mocy
samego prawa wpisane w strukturę każdego podmiotu. Nie sposób przyjąć, że
podstawą odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jest to, że w sposób prze-
widziany w ustawie uregulował strukturę organizacyjną spółki, zasady prowa-
dzenia jej spraw i reprezentacji.

W judykaturze wskazuje się, że „skoro w pkt 1 art. 3 ustawy z 2002 r. o od-
powiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
mowa o osobie działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego
w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowa-
nia w jego imieniu decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy
przekroczeniu tego uprawnienia lub niedopełnieniu tego obowiązku, to jasno
wynika z tego unormowania, że do kręgu osób wskazanych w pkt 2 i 3 prze-
pisu art. 3 ustawy nie należą te osoby, które w strukturze podmiotu zbioro-
wego działają w jego imieniu lub w interesie i w ramach własnego uprawnie-
nia lub obowiązku – a zatem w odniesieniu do spółek prawa handlowego –
prezesi i członkowie zarządów. Popełnienie czynu zabronionego przez prezesa
lub członka zarządu spółki nie stanowi zatem podstawy prawnej do orzecze-
nia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą
kary”22.

Oczywiście odpowiedzialność podmiotu zbiorowego wiąże się z faktem po-
pełnienia przez osobę, o której mowa w art. 3 OdpZbiorU, czynu zabronionego
wymienionego w art. 16 OdpZbiorU, który został potwierdzony prawomoc-
nym wyrokiem skazującym tę osobę, wyrokiem warunkowo umarzającym wo-
bec niej postępowanie karne, albo w sytuacji gdy postępowanie karne w spra-
wie o przestępstwo skarbowe zostało potwierdzone orzeczeniem o udzielenie

22  Wyr. SN z 3.9.2015 r., V KK 268/15, Legalis.
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takowej osoby zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności23,
albo orzeczeniem sądu o umorzeniu przeciwko niej postępowania z powodu
okoliczności wyłączającej ukaranie sprawcy (art. 4 OdpZbiorU)24. W literatu-
rze podkreśla się, że każde orzeczenie merytorycznie stwierdzające popełnienie
czynu zabronionego pod groźbą kary, o ile mieści się w katalogu przewidzia-
nym w treści art. 16 OdpZbiorU i dotyczy zachowania, o którym mowa w art. 3,
w tym także wydane i zatwierdzone przez prokuratora, np. umorzenie z po-
wodu niepoczytalności sprawcy, może powodować odpowiedzialność pod-
miotu zbiorowego25. Pamiętać należy, że uzależnienie odpowiedzialności pod-
miotu zbiorowego od odpowiedzialności karnej osoby fizycznej za przynaj-
mniej jedno z przestępstw lub przestępstw skarbowych określonych w art. 16
OdpZbiorU stanowi o wtórnym charakterze przedmiotowej odpowiedzialno-
ści26.

Pamiętać należy, że podmiot zbiorowy będzie ponosić będzie odpowie-
dzialność z mocy art. 5 pkt 1 OdpZbiorU, jeżeli do popełnienia czynu zabro-
nionego doszło w następstwie: co najmniej braku należytej staranności osoby
fizycznej dopuszczonej do działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub
niedopełnienia obowiązków przez osobę działającą w imieniu lub w interesie
podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku jego reprezen-
towania bądź podejmowania w jego imieniu decyzji, ewentualnie osoby, która
działała w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego za zgodą, lub wie-
dzą osoby wskazanej w treści art. 3 pkt 1 OdpZbiorU. Ponadto podmiot zbio-
rowy podlega także odpowiedzialności, jeżeli do popełnienia czynu zabronio-
nego w następstwie organizacji działalności zbiorowego, która nie zapewniała
uniknięcia czynu zabronionego przez osobę wskazaną w art. 3 pkt 1 lub będą-

23  W doktrynie zwraca się uwagę, że uczynienie z dobrowolnego poddania się odpowie-
dzialności z przesłanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego rodzi pewne niebezpieczeństwo.
Wskazuje się, że „instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności ma za zadanie przy-
spieszenie postępowania karnoprocesowego, przewidując dla sprawcy swoistą nagrodę w po-
staci wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Korzystanie z tej instytucji może być ograniczone
ze względu na to, że karalność podmiotu zbiorowego za winę w wyborze czy nadzorze nad osobą
fizyczną pozostającą z nim w związku jest uzależniona od prawomocności stwierdzenia, że osoba
ta swoim zachowaniem wypełniła znamiona czynu zabronionego. Może się zdarzyć, że podmio-
towi zbiorowemu będzie zależało, aby prowadzone z organem finansowym negocjacje odniosły
skutek negatywny, co stwarza podstawy do nacisków na osobę fizyczną”. Zob. A. Przybyła, Insty-
tucja, s. 411; D. Habrat, Odpowiedzialność, uwagi do art. 4.

24  W literaturze wskazuje się, że podmiot zbiorowy może odpowiadać wyłącznie za czyny,
które zostały popełnione po 28.11.2003 r. Zob. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ale od kiedy, s. 8.

25  Zob. B. Mik, Charakter, s. 55–60; B. Nita, Model, s. 23 i n.
26 D. Habrat, Zasady, s. 38; S. Waltoś, O odpowiedzialności, s. 30.
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cej przedsiębiorcą, który bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym
w realizacji czynu prawnie dopuszczalnego (art. 3 pkt 3a OdpZbiorU) – jeżeli
zachowanie należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach przez
organ lub przedstawiciela podmiotu zbiorowego mogłoby zapewnić uniknię-
cie popełnienia czynu zabronionego przez takie osoby27. Zauważyć należy, że
zawinienie podmiotu zbiorowego, o jakim mowa w art. 5 OdpZbiorU, to za-
winienie w postaci culpa in eligendo i culpa in custodiento, przy czym odnosi
się ono wyłącznie do osób wymienionych w art. 3 pkt 2 i 3 OdpZbiorU28.

Pamiętać należy, że treść art. 5 ulegała dość istotnym zmianom. Jej obecny
kształt został nadany ustawą z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzial-
ności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary29. Dlatego
też trzeba wskazać, że obecnie podmiot zbiorowy podnosi odpowiedzialność
także za czyny popełnione przez prezesów spółek kapitałowych30.

27  Na tle regulacji zawartej w art. 5 pkt 1 OdpZbiorU w judykaturze stwierdzono, że w zakre-
sie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przepis ten odwołuje się do konkretnych punktów
art. 3 OdpZbiorU, co rodzi konieczność ustalenia, do której konkretnie kategorii osób fizycznych
określonych w tym przepisie należał oskarżony. Zob. wyr. SN z 18.9.2013 r., V KK 187/13, Legalis.
Podkreślono przy tym, że popełnienie czynu zabronionego przez osoby, które w strukturze pod-
miotu działają w jego imieniu lub w jego interesie w ramach własnego uprawnienia lub obowiązku,
a więc prezesi i członkowie zarządu, nie stanowi podstawy prawnej do orzeczenia odpowiedzial-
ności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary. Podobne stanowisko sformu-
łował SN w wyr. z 25.6.2015 r., V KK 93/13, Legalis – wskazując, że przepis art. 5 OdpZbiorU
całkowicie pomija swoistą przesłankę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabro-
nione przez osoby wskazane w art. 3 pkt 1 OdpZbiorU, ustanawiając w sposób zupełnie jedno-
znaczny przesłankę zawinienia podmiotu zbiorowego dla osób wymienionych w art. 3 pkt 2 i 3
OdpZbiorU. W konkluzji podkreślono, że o winie podmiotu zbiorowego można mówić tylko jako
o winie w wyborze i nadzorze, ale jedynie do osób wskazanych w art. 3 pkt 2 i 3 OdpZbiorU. Pod-
kreślono, że podmiot zbiorowy nie ponosi odpowiedzialności organizacyjnej za działania osób
wymienionych w art. 3 pkt 1 OdpZbiorU. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w świetle wyr. SN
z 5.12.2013 r., V KK 355/13, Legalis, w przypadku zasadnego zarzutu kasacji o pociągnięciu pod-
miotu zbiorowego do odpowiedzialności przewidzianej w OdpZbiorU pomimo braku podstaw tej
odpowiedzialności, a więc w sytuacji, gdy przypisanie tej odpowiedzialności jest oczywiście nie-
słuszne – SN, stosownie do art. 37 § 2 w zw. z art. 22 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.), powinien uniewinnić ten podmiot od przypisanej
mu odpowiedzialności.

28  Wyr. SN z 11.4.2011 r., V KK 27/11, Legalis.
29  Dz.U. Nr 180, poz. 1492. Zmiana treści art. 5 jest wynikiem stwierdzenia, że dotychczasowy

art. 5 OdpZbiorU jest niezgodny – w wyniku braku jego ostatecznej określoności – z art. 2 i 42
ust. Konstytucji RP, co nastąpiło w wyr. TK z 3.11.2004 r., K 18/03, Legalis.

30  Wskazał to SN w wyr. z 8.5.2013 r., V KK 75/13, Legalis; zob. także wyr. SN z 8.5.2013 r.,
V KK 76/13, Legalis. Przy tej ostatniej okazji stwierdzono, że podmiot zbiorowy będzie ponosić
odpowiedzialność także za czyny popełnione przez prezesów spółek kapitałowych. Trzeba zauwa-
żyć, że tę linię orzeczniczą zapoczątkował wyr. SN z 11.4.2013 r., V KK 21/13, Legalis, stwierdza-
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Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na zasadach przewidzianych
w OdpZbiorU nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę,
odpowiedzialności administracyjnej ani indywidualnej odpowiedzialności
sprawcy czynu zabronionego. Wydaje się to być zgodne z regulacjami prawa
unijnego, na gruncie którego stwierdzono, że przepisy decyzji ramowej
2001/222 z 15.3.2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym31 nie
stoją na przeszkodzie, aby ofiara przestępstwa mogła dochodzić naprawienia
szkód powstałych bezpośrednio wskutek przestępstwa w ramach postępowa-
nia karnego od osoby prawnej będącej sprawcą przestępstwa administracyj-
nego32.

Należy zwrócić uwagę, że stale rozszerzany, w wyniku kolejnych noweli-
zacji, katalog sytuacji, w których podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialno-
ści, na podstawie ustawy, dotyczy stypizowanych w KK oraz w licznych usta-
wach dodatkowych przestępstw popełnionych przez osoby wskazane w art. 3
OdpZbiorU. W tekście art. 16 ust. 1 OdpZbiorU sprowadzono je do 17 obsza-
rów. Dodatkowo wyliczono odpowiedzialność podmiotów zbiorowych z racji
popełnienia przez osobę, o której mowa w treści art. 3, przestępstw skarbo-
wych, odnosząc to do trzech obszarów kodeksu karnego skarbowego.

Wypada zauważyć, że w ramach wspomnianych obszarów wskazano kon-
kretne przestępstwa: przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 16 ust. 1 pkt 1
lit. a–j OdpZbiorU); przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościo-
wymi (art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. a–d OdpZbiorU); przeciwko łapownictwu i płat-
nej protekcji (art. 16 ust. 1 pkt 3 lit. a–c OdpZbiorU); przeciwko ochro-
nie informacji (art. 16 ust. 1 pkt 4); przeciwko wiarygodności dokumen-
tów (art. 16 ust. 1 pkt 5 OdpZbiorU); przeciwko mieniu (art. 16 ust. 1

jąc: „Przepis art. 5 ustawy z 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groźbą kary w brzmieniu ustalonym ustawą nowelizującą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmia-
nie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz.U. Nr 180, poz. 1492) w sposób zupełnie jednoznaczny przesłankę «zawinienia» podmiotu
zbiorowego ustanawia jedynie w stosunku do osób wymienionych w art. 3 pkt 2 i 3 tej ustawy,
poprzez wskazanie na «winę» w wyborze bądź nadzorze. Pominięcie w tym przepisie przesłanki
własnej odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny osób wskazanych w art. 3 pkt 1, przy
niewprowadzeniu jakichkolwiek innych zasad odpowiedzialności podmiotu za działania osób nim
zarządzających, spowodowało brak możliwości pociągnięcia podmiotu zbiorowego do odpowie-
dzialności za czyny zabronione tej kategorii osób”.

31  Dz.Urz. UE L 82, s. 1. Pogląd taki wyraża także B. Nita, Materialnoprawne, s. 38.
32  Zob. P. Kobes, Glosa do wyr. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 12.7.2012 r.,

Postępowanie karne przeciwko Mauriziowi Giovanardiemu i innym Orzeczenie wstępne C-79/11,
ZOTSiS 2012/7/I, Lex/el. 2016.
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pkt 6 OdpZbiorU); przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 16
ust. 1 pkt 7 OdpZbiorU); przeciwko środowisku (art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. a−h
OdpZbiorU); przeciwko ludzkości oraz przeciwko wolności porządkowi pu-
blicznemu (art. 16 ust. 1 pkt 9 OdpZbiorU); przeciwko rodzinie i opiece
(art. 16 ust. 1 pkt 9a OdpZbiorU); dotyczące zwalczania nieuczciwej konku-
rencji (art. 16 ust. 1 pkt 10 OdpZbiorU); przeciwko własności intelektualnej
(art. 16 ust. 1 pkt 11 OdpZbiorU); o charakterze terrorystycznym (art. 16
ust. 1 pkt 12 OdpZbiorU); odnoszące się do przeciwdziałania narkomanii
(art. 16 ust. 1 pkt 13) dotyczące obszaru prawa farmaceutycznego (art. 16
ust. 1 pkt 14 OdpZbiorU); bezpieczeństwa imprez masowych (art. 16 ust. 1
pkt 15 OdpZbiorU); udostępniania informacji gospodarczych i danych gospo-
darczych (art. 16 ust. 1 pkt 16 OdpZbiorU); pracy cudzoziemców (art. 16 ust. 1
pkt 17 OdpZbiorU). W odniesieniu do przestępstw skarbowych stypizowa-
nych w kodeksie karnym skarbowym wyliczono przestępstwa przeciwko obo-
wiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji (art. 16
ust. 2 pkt 1 OdpZbiorU); przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu
z zagranicą towarami i usługami (art. 16 ust. 2 pkt 2 OdpZbiorU); przeciwko
obrotowi dewizowemu (art. 16 ust. 2 pkt 3 OdpZbiorU); wreszcie przeciwko
organizacji gier hazardowych (art. 16 ust. 2 pkt 4 OdpZbiorU).

W doktrynie podkreśla się, że art. 16 OdpZbiorU jest tylko pozornie za-
mkniętym katalogiem przestępstw i przestępstw skarbowych, które mogą sta-
nowić podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zagrożone
pod groźbą kary. Podkreśla się, że istnieje możliwość rozszerzenia tego ka-
talogu bez ingerencji w treść OdpZbiorU. Doszłoby do tego w razie włącze-
nia poszczególnych typów przestępstw do kodeksu karnego czy ustaw szcze-
gólnych do grup, do których odwołuje się art. 16 OdpZbiorU33. Zwraca się
także uwagę na fakt, że podmiot zbiorowy będzie ponosić odpowiedzialność,
jeśli chociaż jedna z osób określonych w art. 3 OdpZbiorU zostanie uznana
za winną przestępnego współuczestnictwa. Pod tym ostatnim pojęciem trzeba
się rozumieć „określenie związku czynów zabronionych popełnionych przez
dwie lub więcej osób”34.

W literaturze wskazuje się, że treść art. 16 OdpZbiorU odzwierciedla stan-
dardy UE dotyczące katalogu czynów zabronionych pod groźbą kary, których
popełnienie stanowi podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego35.

33 J. Warylewski, J. Potulski, Odpowiedzialność, s. 118–199.
34 M. Cieślak, Polskie, s. 372.
35 D. Habrat, Odpowiedzialność, uwagi do art. 16.
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Zważywszy, że w odbiorze społecznym, ale nie tylko, OdpZbiorU traktowana
jest jako akt regulujący odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, w odnie-
sieniu głównie do działalności handlowej i produkcyjnej, a więc do przestęp-
stw związanych z obrotem gospodarczym, obrotem pieniędzmi i papierami
wartościowymi, wypada zwrócić uwagę, że zakres tej odpowiedzialności jest
znacznie szerszy i wiąże się z tak pozornie odległymi przestępstwami, jak prze-
stępstwa przeciwko środowisku, przeciwko ludzkości, własności intelektual-
nej, wolności seksualnej i obyczajności36.

Niewątpliwą słabością OdpZbiorU jest to, że nie zawiera ona żadnych prze-
pisów dotyczących zasad pociągania do odpowiedzialności w sytuacji, gdy
podmiot zbiorowy w wyniku przekształceń przestał istnieć lub nie istnieje
w dotychczasowej formie prawnej. Szczególnie w tej ostatniej sytuacji rodzi
się pytanie o sukcesję odpowiedzialności. A. Bartosiewicz zwraca uwagę, że
dyskusyjna jest możliwość przenoszenia niektórych środków karnych orzeka-
nych wobec podmiotu zbiorowego, w szczególności zakazów przewidzianych
w ustawie na podmioty powstałe na skutek przekształceń podmiotu zbioro-
wego37.

Problem odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jawił się jako element
sprawiedliwości istotny dla pokrzywdzonych. W praktyce rozwiązanie to nie
zdaje jednak egzaminu, nie czyni zadość słusznym prawom pokrzywdzonego.
W niewielkim tylko stopniu, zważywszy na treść art. 7, 8 i 9 OdpZbiorU, czyni
zadość oczekiwaniom społecznym, aczkolwiek sam system sankcji przewidzia-
nych przez ustawę w art. 7 i 8 OdpZbiorU, a zwłaszcza w art. 9 wydaje się
dyskusyjny38. Zresztą same zasady wymiaru sankcji wobec podmiotów zbio-
rowych wydają się dość wątpliwe39.

36  Zob. m.in. W. Radecki, Odpowiedzialność, rozdz. 5.4.2.
37  Zob. w tym przedmiocie A. Bartosiewicz, Przesłanki, s. 41.
38  Zob. J. Giezek, G. Łabuda, System, s. 81–114.
39  Zob. także w tym przedmiocie B. Nita, Ocena, s. 61. Zob. także A. Studziński, D. Wasyl-

kowski, Stosować, s. 27; A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawodawca, s. 20; A. Zachuta, Specyfika,
s. 147−158; G. Dźwigała, M. Guzowski, Odpowiedzialność, s. 15–19; A.T. Majowska, Ograniczenia,
s. 112.


