TEMAT SZKOLENIA

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców w świetle projektu
ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary.

Nowe regulacje ustawy
o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary poszerzają znacznie
zakres odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego – tym samym wpływają
bezpośrednio na zwiększenie ryzyka
poniesienia kar i środków karnych.

Według założeń projektu ustawy:
 podmiot zbiorowy poniesie m.in. odpowiedzialność za czyny
popełnione przez osoby fizyczne, pozostające z podmiotem
w określonej relacji (np. pracownicy, pełnomocnicy)
 wprowadzono koncepcję tzw. winy anonimowej, na mocy której
podmiot zbiorowy poniesienie odpowiedzialność, jeśli czyn został
popełniony w związku z jego postępowaniem, nawet wtedy,
gdy nie ustalono sprawcy
 podmiot zbiorowy będzie mógł uniknąć odpowiedzialności
w przypadku dochowania należytej staranności w wyborze,
nadzorze oraz w przypadku wprowadzenia odpowiednich,
efektywnych mechanizmów w organizacji.

Ważne, aby przedsiębiorcy,
z odpowiednim wyprzedzeniem,
zidentyfikowali obszary swojej
działalności szczególnie narażone
na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości
oraz wdrożyli skuteczne systemy
zapobiegające negatywnym
konsekwencjom, które mogą ponieść
w przypadku wystąpienia zaniechań
i naruszeń.

Brak odpowiednich mechanizmów oraz powiązanych z nimi
procedur skutecznie zapobiegających popełnianiu przestępstw
uniemożliwi firmom efektywną obronę.
A projektodawca proponuje w ustawie m.in. takie narzędzia, jak:
 szeroki katalog kar (m.in. kara pieniężna - kilkunastokrotne
podwyższenie górnej granicy kary, możliwość orzeczenia rozwiązania
firmy)
 liczne środki (w tym m.in.: zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne, zakaz promocji i reklamy, zakaz wykonywania określonej
działalności, wprowadzenie zarządu komisarycznego na czas trwania
postępowania).

program szkolenia

10:00 – 11:00

Zagadnienia wstępne. Zakres podmiotowy
i przedmiotowy projektu ustawy

11:00 – 11:15

przerwa

11:15 – 12:30

Przebieg postępowania oraz kary i środki
orzekane wobec podmiotów zbiorowych

12:30 – 12:45

przerwa

12:45 – 14:00

Jak skutecznie wdrożyć instytucje
przewidziane w projekcie ustawy oraz
wykazać należytą staranność w danych
okolicznościach?

zespół ekspertów - prelegentów

Jakub Broński
Adwokat / Lider projektu
Specjalizuje się w zakresie postępowań karnych oraz
karnoskarbowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w
kancelarii specjalizującej się w obsłudze podmiotów
gospodarczych oraz prowadzeniu postępowań w zakresie
spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Jest
członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie.
AXELO Ostrowski Domagalski
i Wspólnicy sp. k.

Arkadiusz Szajna
Karowa Office
Al. Tadeusza Rejtana 20 (III p.)
35-315 Rzeszów, Polska
T: +48 17 230 65 80
F: +48 17 230 65 85
E: axelo@axelo.pl
KRS: 0000535885
NIP: 813-369-94-40
REGON: 360354288

Prawnik
Specjalizuje się w sprawach karnych i karnoskarbowych.
Zdobył doświadczenie pracując w kancelariach prawnych
oraz jako nauczyciel akademicki w WSPiA Rzeszowskiej
Szkole Wyższej. Sprawował funkcję Zastępcy Dziekana –
Dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa w tejże Uczelni.
Obecnie jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa
Badań Poligraficznych oraz specjalistą z zakresu badań
poligraficznych (wariograficznych). Absolwent prawa WSPiA
Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
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