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1661
USTAWA
z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary.
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady odpowiedzialnoÊci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary jako przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowe
oraz zasady post´powania w przedmiocie takiej odpowiedzialnoÊci.
Art. 2. 1. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu
ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyj-

na niemajàca osobowoÊci prawnej, z wy∏àczeniem
Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego
i ich zwiàzków oraz organów paƒstwowych i samorzàdu terytorialnego.
2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy
jest równie˝ spó∏ka handlowa z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, jednostki samorzàdu terytorialnego lub zwiàzku
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takich jednostek, spó∏ka kapita∏owa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsi´biorca nieb´dàcy
osobà fizycznà, a tak˝e zagraniczna jednostka organizacyjna.

3. Kara pieni´˝na orzeczona na podstawie ust. 1 lub
2 nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 5 000 z∏.

Art. 3. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialnoÊci za czyn zabroniony, którym jest zachowanie osoby
fizycznej:

1) przedmiotów pochodzàcych chocia˝by poÊrednio
z czynu zabronionego lub które s∏u˝y∏y lub by∏y
przeznaczone do pope∏nienia czynu zabronionego;

1) dzia∏ajàcej w imieniu lub w interesie podmiotu
zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiàzku
do jego reprezentowania, podejmowania w jego
imieniu decyzji lub wykonywania kontroli wewn´trznej albo przy przekroczeniu tego uprawnienia lub niedope∏nieniu tego obowiàzku,

2) korzyÊci majàtkowej pochodzàcej chocia˝by poÊrednio z czynu zabronionego;

2) dopuszczonej do dzia∏ania w wyniku przekroczenia
uprawnieƒ lub niedope∏nienia obowiàzków przez
osob´, o której mowa w pkt 1,

2. Przepadku wymienionego w ust. 1 nie orzeka si´,
je˝eli przedmiot, korzyÊç majàtkowa lub ich równowartoÊç podlega zwrotowi innemu uprawnionemu podmiotowi.

3) dzia∏ajàcej w imieniu lub w interesie podmiotu
zbiorowego, za zgodà lub wiedzà osoby, o której
mowa w pkt 1,
4) b´dàcej przedsi´biorcà
— je˝eli zachowanie to przynios∏o lub mog∏o przynieÊç podmiotowi zbiorowemu korzyÊç, chocia˝by
niemajàtkowà.
Art. 4. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialnoÊci, je˝eli pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa
skarbowego przez osob´, o której mowa w art. 3, zosta∏o stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazujàcym,
nakazem karnym, prawomocnym orzeczeniem o zezwoleniu na dobrowolne poddanie si´ odpowiedzialnoÊci lub prawomocnym orzeczeniem warunkowo
umarzajàcym post´powanie albo prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu post´powania z powodu okolicznoÊci wy∏àczajàcych Êciganie sprawcy.
Art. 5. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialnoÊci w razie stwierdzenia co najmniej braku nale˝ytej
starannoÊci w wyborze osoby fizycznej, o której mowa
w art. 3 pkt 2 lub 3, lub co najmniej braku nale˝ytego
nadzoru nad tà osobà albo gdy organizacja dzia∏alnoÊci tego podmiotu nie zapewnia unikni´cia pope∏nienia
czynu zabronionego, a mog∏o je zapewniç zachowanie
nale˝ytej, wymaganej w danych okolicznoÊciach
ostro˝noÊci przez osob´, o której mowa w art. 3 pkt 1
lub 4.
Art. 6. OdpowiedzialnoÊç albo brak odpowiedzialnoÊci podmiotu zbiorowego na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci cywilnej za wyrzàdzonà szkod´, odpowiedzialnoÊci administracyjnej ani indywidualnej odpowiedzialnoÊci
prawnej sprawcy czynu zabronionego.
Art. 7. 1. Za czyn okreÊlony w ustawie wobec podmiotu zbiorowego orzeka si´ kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 10% przychodu okreÊlonego w trybie przepisów
o podatku dochodowym od osób prawnych, osiàgni´tego w roku podatkowym poprzedzajàcym wydanie
orzeczenia.
2. Je˝eli przychód, o którym mowa w ust. 1, jest ni˝szy ni˝ 1 000 000 z∏, kar´ pieni´˝nà orzeka si´ w wysokoÊci do 10% wydatków poniesionych w roku poprzedzajàcym wydanie orzeczenia.

Art. 8. 1. Wobec podmiotu zbiorowego orzeka si´
przepadek:

3) równowartoÊci przedmiotów lub korzyÊci majàtkowej pochodzàcych chocia˝by poÊrednio z czynu zabronionego.

Art. 9. 1. Wobec podmiotu zbiorowego mo˝na
orzec:
1) zakaz promocji lub reklamy prowadzonej dzia∏alnoÊci, wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów,
Êwiadczonych us∏ug lub udzielanych Êwiadczeƒ;
2) zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych
form wsparcia finansowego Êrodkami publicznymi;
3) zakaz korzystania z pomocy organizacji mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
cz∏onkiem;
4) zakaz ubiegania si´ o zamówienia publiczne;
5) zakaz prowadzenia okreÊlonej dzia∏alnoÊci podstawowej lub ubocznej;
6) podanie wyroku do publicznej wiadomoÊci.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, orzeka
si´ na okres od 1 roku do lat 5; orzeka si´ je w latach.
3. Zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie orzeka si´, je˝eli jego orzeczenie mog∏oby doprowadziç do
upad∏oÊci albo likwidacji podmiotu zbiorowego lub
zwolnieƒ, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 980 i Nr 135, poz. 1146).
Art. 10. Orzekajàc kar´ pieni´˝nà, zakazy lub podanie wyroku do publicznej wiadomoÊci, sàd uwzgl´dnia
w szczególnoÊci rozmiary korzyÊci uzyskanej przez
podmiot zbiorowy, a tak˝e spo∏eczne nast´pstwa ukarania.
Art. 11. 1. Orzekajàc kar´ pieni´˝nà lub przepadek,
sàd uwzgl´dnia prawomocne orzeczenie o na∏o˝eniu
na podmiot zbiorowy odpowiedzialnoÊci posi∏kowej za
grzywn´ lub przepadek orzeczone wobec osoby fizycznej, o której mowa w art. 3, za przest´pstwo skarbowe
okreÊlone w Kodeksie karnym skarbowym.
2. Orzekajàc przepadek korzyÊci majàtkowej lub jej
równowartoÊci, sàd uwzgl´dnia prawomocne orzeczenie wydane na podstawie art. 52 Kodeksu karnego lub
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art. 24 § 5 Kodeksu karnego skarbowego, nak∏adajàce
na podmiot zbiorowy obowiàzek zwrotu korzyÊci majàtkowej osiàgni´tej w wyniku przest´pstwa osoby fizycznej, o której mowa w art. 3.
Art. 12. W szczególnie uzasadnionych wypadkach,
gdy czyn zabroniony stanowiàcy podstaw´ odpowiedzialnoÊci podmiotu zbiorowego nie przyniós∏ temu
podmiotowi korzyÊci, sàd mo˝e odstàpiç od orzeczenia
kary pieni´˝nej, poprzestajàc na orzeczeniu przepadku,
zakazu lub podania wyroku do publicznej wiadomoÊci,
z zastrze˝eniem przepisów art. 8 ust. 2 i art. 11.
Art. 13. Je˝eli przed up∏ywem 5 lat od orzeczenia
kary pieni´˝nej zostanie ponownie pope∏niony czyn zabroniony stanowiàcy podstaw´ odpowiedzialnoÊci
podmiotu zbiorowego, wobec tego podmiotu mo˝na
orzec kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do górnej granicy
ustawowego zagro˝enia zwi´kszonego o po∏ow´; przepisu art. 9 ust. 3 nie stosuje si´.
Art. 14. Kary pieni´˝nej, przepadku, zakazów ani
podania wyroku do publicznej wiadomoÊci nie orzeka
si´ wobec podmiotu zbiorowego, je˝eli od dnia wydania orzeczenia, o którym mowa w art. 4, up∏yn´∏o 10 lat.
Art. 15. Kary pieni´˝nej, przepadku, zakazów ani
podania wyroku do publicznej wiadomoÊci nie wykonuje si´, je˝eli od uprawomocnienia si´ wyroku stwierdzajàcego odpowiedzialnoÊç podmiotu zbiorowego za
czyn zabroniony pod groêbà kary up∏yn´∏o 10 lat.
Art. 16. 1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialnoÊci na podstawie ustawy, je˝eli osoba, o której
mowa w art. 3, pope∏ni∏a przest´pstwo:
1) przeciwko obrotowi gospodarczemu, okreÊlone w:
a) art. 296—306 oraz art. 308 Kodeksu karnego,
b) art. 90f—90k ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11,
poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554,
Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139,
poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48,
poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424,
Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365 i Nr 153, poz. 1271),
c) art. 38—43a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300),
d) art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144,
poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1385
i 1387),
e) art. 303—305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983 i Nr 153,
poz. 1271),
f) art. 585—592 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
— Kodeks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117),
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g) art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804),
h) art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007);
2) przeciwko obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, okreÊlone w:
a) art. 310—314 Kodeksu karnego,
b) art. 165—177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. —
Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447),
c) art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach
zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U.
Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669,
z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702, z 2001 r.
Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459 oraz z 2002 r.
Nr 126, poz. 1070 i Nr 153, poz. 1271);
3) ∏apownictwa i p∏atnej protekcji,
w art. 228—230 Kodeksu karnego;

okreÊlone

4) przeciwko
ochronie
informacji,
w art. 267—269 Kodeksu karnego;

okreÊlone

5) przeciwko wiarygodnoÊci dokumentów, okreÊlone
w art. 270—273 Kodeksu karnego;
6) przeciwko mieniu, okreÊlone w art. 286 i 287 oraz
w art. 291—293 Kodeksu karnego;
7) przeciwko wolnoÊci seksualnej i obyczajnoÊci, okreÊlone w art. 200 § 2, art. 202 oraz w art. 204 Kodeksu karnego;
8) przeciwko Êrodowisku, okreÊlone w:
a) art. 181—184 oraz art. 186—188 Kodeksu karnego,
b) art. 34 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123,
poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r.
Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187),
c) art. 69 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365 i Nr 113, poz. 984),
d) art. 58—64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach
genetycznie
zmodyfikowanych
(Dz. U. Nr 76, poz. 811 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253 i Nr 41, poz. 365);
9) przeciwko porzàdkowi publicznemu, okreÊlone
w art. 252 i 253, art. 256—258, art. 263 oraz
w art. 264 Kodeksu karnego;
10) stanowiàce czyn nieuczciwej konkurencji, okreÊlone w art. 23 i 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47,
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poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29,
poz. 356 i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2002 r. Nr 126,
poz. 1068 i 1071 i Nr 129, poz. 1102);
11) przeciwko w∏asnoÊci intelektualnej, okreÊlone
w art. 115—1181 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402
oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068).
2. Podmiot zbiorowy podlega równie˝ odpowiedzialnoÊci na podstawie ustawy, je˝eli osoba, o której
mowa w art. 3, pope∏ni∏a przest´pstwo skarbowe:
1) przeciwko obowiàzkom podatkowym i rozliczeniom z tytu∏u dotacji lub subwencji, okreÊlone
w art. 54—56, art. 63, art. 65, art. 67, art. 76, art. 77
oraz w art. 82 Kodeksu karnego skarbowego;
2) przeciwko obowiàzkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicà towarami i us∏ugami, okreÊlone
w art. 85, art. 88, art. 89 oraz w art. 92 Kodeksu karnego skarbowego.
Art. 17. Podmiot zbiorowy za przest´pstwo osoby
fizycznej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1—3,
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 2% do
10% przychodu lub wydatków, o których mowa
w art. 7 ust. 1 lub 2.
Art. 18. Podmiot zbiorowy za przest´pstwo osoby
fizycznej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4—7,
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 1% do 8%
przychodu lub wydatków, o których mowa w art. 7
ust. 1 lub 2.
Art. 19. Podmiot zbiorowy za przest´pstwo osoby fizycznej, o którym mowa w art. 16 ust. 1
pkt 8—11,
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci do 5% przychodu lub wydatków, o których mowa w art. 7
ust. 1 lub 2.
Art. 20. Podmiot zbiorowy za przest´pstwo skarbowe osoby fizycznej, o którym mowa w art. 16 ust. 2,
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 1% do 8%
przychodu lub wydatków, o których mowa w art. 7
ust. 1 lub 2.
Art. 21. Podmiot zbiorowy, który nie stosuje si´ do
zakazu okreÊlonego w art. 9 ust. 1 pkt 1—5,
podlega karze pieni´˝nej w wysokoÊci od 2% do
10% przychodu lub wydatków, o których mowa
w art. 7 ust. 1 lub 2.
Art. 22. Do post´powania w sprawie odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groêbà kary stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania karnego, o ile przepisy niniejszej ustawy
nie stanowià inaczej. Nie stosuje si´ jednak przepisów
Kodeksu post´powania karnego o oskar˝ycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu spo∏ecznym, post´powaniu przygotowawczym, post´po-
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waniach szczególnych oraz o post´powaniu karnym
w sprawach podlegajàcych orzecznictwu sàdów wojskowych.
Art. 23. Ci´˝ar dowodu spoczywa na tym, kto dowód zg∏asza.
Art. 24. 1. W sprawach odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary
orzeka w pierwszej instancji sàd rejonowy, w którego
okr´gu pope∏niono czyn zabroniony, a je˝eli czyn taki
pope∏niono w okr´gu kilku sàdów, na polskim statku
wodnym lub powietrznym albo za granicà — sàd rejonowy, w którego okr´gu znajduje si´ siedziba podmiotu zbiorowego, a w przypadku zagranicznej jednostki
organizacyjnej — siedziba jej przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ârodki odwo∏awcze od wyroków oraz orzeczeƒ
i zarzàdzeƒ zamykajàcych drog´ do wydania wyroku
rozpoznaje sàd okr´gowy w∏aÊciwy wed∏ug przepisów
Kodeksu post´powania karnego, a Êrodki odwo∏awcze
od pozosta∏ych postanowieƒ, zarzàdzeƒ i czynnoÊci —
sàd rejonowy w innym równorz´dnym sk∏adzie.
Art. 25. Sàd apelacyjny, na wniosek sàdu rejonowego, mo˝e przekazaç do rozpoznania sàdowi okr´gowemu, jako sàdowi pierwszej instancji, spraw´ ze
wzgl´du na jej szczególnà wag´ lub zawi∏oÊç. Przepis
art. 24 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do sàdu apelacyjnego lub okr´gowego.
Art. 26. W celu zabezpieczenia prawid∏owego toku
post´powania, jeszcze przed jego wszcz´ciem, mo˝na
wystàpiç do w∏aÊciwego sàdu o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu na mieniu podmiotu zbiorowego
gro˝àcej kary pieni´˝nej lub przepadku.
Art. 27. 1. Post´powanie wszczyna si´ na wniosek
prokuratora lub pokrzywdzonego, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. W sprawach, w których podstawà odpowiedzialnoÊci podmiotu zbiorowego jest czyn zabroniony uznany przez ustaw´ za czyn nieuczciwej konkurencji, post´powanie wszczyna si´ równie˝ na wniosek Prezesa
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Art. 28. Wniosek z∏o˝ony przez pokrzywdzonego
powinien byç sporzàdzony i podpisany przez osob´
uprawnionà do obrony wed∏ug przepisów o ustroju
adwokatury lub osob´ uprawnionà do Êwiadczenia
pomocy prawnej wed∏ug przepisów o radcach prawnych.
Art. 29. Wniosek powinien zawieraç:
1) oznaczenie wnioskodawcy oraz jego adres dla dor´czeƒ;
2) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego adres
dla dor´czeƒ;
3) dok∏adne okreÊlenie czynu zabronionego stanowiàcego podstaw´ odpowiedzialnoÊci podmiotu zbiorowego, z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci, o których
mowa w art. 3 i 5;
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4) wskazanie prawomocnego wyroku lub innego
orzeczenia, o którym mowa w art. 4, wraz z oznaczeniem sàdu lub organu, który wyda∏ to orzeczenie;
5) wskazanie sàdu w∏aÊciwego do rozpoznania sprawy;
6) uzasadnienie;
7) wykaz dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie g∏ównej domaga si´ wnioskodawca.
Art. 30. Z wnioskiem przesy∏a si´ sàdowi odpis
orzeczenia, o którym mowa w art. 4, wraz z uzasadnieniem, je˝eli je sporzàdzono.
Art. 31. Wniosek podlega wst´pnej kontroli sàdu;
przepisy Kodeksu post´powania karnego o wst´pnej
kontroli oskar˝enia stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e
udzia∏ stron w posiedzeniu nie jest obowiàzkowy.
Art. 32. Je˝eli wniosek w tej samej sprawie z∏o˝yli
prokurator i pokrzywdzony, rozpoznaniu podlega
wniosek prokuratora; sàd orzeka o dopuszczeniu pokrzywdzonego do udzia∏u w post´powaniu obok prokuratora, chyba ˝e sprzeciwia si´ temu interes wymiaru sprawiedliwoÊci; art. 53 Kodeksu post´powania karnego stosuje si´ odpowiednio.
Art. 33. 1. W imieniu podmiotu zbiorowego w post´powaniu uczestniczy osoba wchodzàca w sk∏ad organu uprawnionego do reprezentowania tego podmiotu.
2. Podmiot zbiorowy mo˝e ustanowiç obroƒc´ spoÊród osób uprawnionych do obrony wed∏ug przepisów
o ustroju adwokatury lub osób uprawnionych do
Êwiadczenia pomocy prawnej wed∏ug przepisów o radcach prawnych.
Art. 34. 1. W rozprawie mogà wziàç udzia∏: wnioskodawca, pokrzywdzony dopuszczony do udzia∏u
w post´powaniu obok prokuratora, przedstawiciel
podmiotu zbiorowego i jego obroƒca.
2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo strony
nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
Art. 35. Dowody dopuszcza si´ na wniosek stron,
a w uzasadnionych wypadkach tak˝e z urz´du; niedopuszczalny jest dowód oczywiÊcie zmierzajàcy do przed∏u˝enia post´powania.
Art. 36. 1. Sàd rozstrzyga samodzielnie zagadnienia
faktyczne i prawne w granicach wniosku; orzeczenia,
o których mowa w art. 4, sà jednak wià˝àce.
2. Powag´ rzeczy osàdzonej lub zawis∏oÊç sprawy
ustala si´ wy∏àcznie wed∏ug czynu zabronionego, za
który podmiot zbiorowy poniós∏ albo ma ponieÊç odpowiedzialnoÊç.
Art. 37. 1. Sàd mo˝e odczytywaç na rozprawie
g∏ównej protoko∏y przes∏uchaƒ Êwiadków, oskar˝onych i obwinionych, a tak˝e zawiadomienia o przest´pstwie sporzàdzone w post´powaniu prowadzonym na
podstawie odr´bnych przepisów.
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2. Wolno równie˝ odczytywaç na rozprawie protoko∏y ogl´dzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie bieg∏ych, instytutów, zak∏adów lub instytucji oraz
wszelkie dokumenty urz´dowe z∏o˝one w post´powaniu prowadzonym na podstawie odr´bnych przepisów.
3. Je˝eli czynnoÊç procesowa by∏a utrwalona za pomocà stenogramu lub urzàdzenia rejestrujàcego
dêwi´k lub obraz, zapis taki mo˝na równie˝ odtworzyç
na rozprawie.
Art. 38. 1. Protoko∏y i dokumenty podlegajàce odczytaniu na rozprawie mo˝na uznaç bez ich odczytania
za ujawnione w ca∏oÊci lub cz´Êci; nale˝y je jednak odczytaç, je˝eli którakolwiek ze stron tego za˝àda.
2. ˚àdanie strony, której protokó∏ lub dokument nie
dotyczy, nie stoi na przeszkodzie uznaniu tego protoko∏u lub dokumentu za ujawnione bez ich odczytania.
Art. 39. Od wyroku sàdu pierwszej instancji wnioskodawcy i podmiotowi zbiorowemu przys∏uguje apelacja.
Art. 40. Kasacja mo˝e byç wniesiona jedynie przez
Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.
Art. 41. 1. W sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groêbà kary sàd i prokurator udzielajà pomocy prawnej
na wniosek w∏aÊciwego organu paƒstwa obcego.
2. W sprawach, w których czynem zabronionym
jest czyn uznany przez ustaw´ za czyn nieuczciwej konkurencji, pomocy prawnej udziela równie˝ Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Art. 42. Do wykonania orzeczonej kary pieni´˝nej,
przepadku, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomoÊci stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu karnego wykonawczego dotyczàce wykonania
grzywny, przepadku, zakazów oraz podania wyroku do
publicznej wiadomoÊci, przy czym kara pieni´˝na jest
p∏atna z przychodu podmiotu zbiorowego.
Art. 43. Zatarcie orzeczenia stwierdzajàcego odpowiedzialnoÊç podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groêbà kary nast´puje z mocy prawa z up∏ywem
10 lat od wykonania lub darowania albo przedawnienia
wykonania kary pieni´˝nej, przepadku, zakazów oraz
podania wyroku do publicznej wiadomoÊci.
Art. 44. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356
i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i 1071
i Nr 129, poz. 1102) skreÊla si´ rozdzia∏ 3a „OdpowiedzialnoÊç przedsi´biorców za przekupstwo osoby pe∏niàcej funkcj´ publicznà”.
Art. 45. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 664 i Nr 113, poz. 984) w art. 19 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) podmioty zbiorowe, wobec których sàd orzek∏ zakaz ubiegania si´ o zamówienia publiczne, na
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podstawie przepisów ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary (Dz. U.
Nr 197, poz. 1661),”.
Art. 46. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z 2001 r.
Nr 56, poz. 579 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W Rejestrze gromadzi si´ równie˝ dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono kar´ pieni´˝nà, przepadek,
zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomoÊci, na podstawie ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoÊci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661).”;
2) w art. 4 w ust. 1 w pkt 1, 2 i 3 po wyrazach „danych
osobowych” dodaje si´ wyrazy „oraz danych
o podmiotach zbiorowych”;
3) w art. 5 po wyrazach „Dane osobowe” dodaje si´
wyrazy „oraz dane o podmiotach zbiorowych”;
4) w art. 6 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4—9 i 11 stosuje si´ odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych.”;
5) w art. 7 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Ka˝demu podmiotowi zbiorowemu przys∏uguje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane sà zgromadzone w Rejestrze. Podmiotowi,
którego dane znajdujà si´ w zbiorach danych
zgromadzonych w Rejestrze, na jego wniosek,
udost´pnia si´ informacj´ o treÊci wszystkich
zapisów dotyczàcych tego podmiotu.”;
6) w art. 10 w ust. 1 po wyrazach „o których mowa
w art. 1 ust. 2,” dodaje si´ wyrazy „oraz dane
o podmiotach zbiorowych, o których mowa
w art. 1 ust. 3,”;
7) w art. 11:
a) w ust. 1:
— po wyrazach „dane osobowe” dodaje si´ wyrazy „lub dane o podmiotach zbiorowych”,
— w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem oraz
dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) zawiadomienie dotyczàce podmiotu zbiorowego.”,
b) w ust. 2 po wyrazach „art. 1 ust. 2 pkt 1—7” dodaje si´ wyrazy „ , lub wobec podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3”;
c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zawiadomienie dotyczàce podmiotu zbiorowego sporzàdza organ wykonujàcy orzeczenie w post´powaniu karnym w sprawach
o przest´pstwa i przest´pstwa skarbowe.”;
8) w art. 12:
a) w ust. 1 po wyrazie „rejestracyjnej” dodaje si´
wyrazy „dotyczàcej osoby”,
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b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W karcie rejestracyjnej dotyczàcej podmiotu zbiorowego umieszcza si´:
1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz
jego siedziby,
2) oznaczenie sàdu, który wyda∏ wyrok oraz
sygnatur´ akt sprawy,
3) dat´ wydania oraz uprawomocnienia si´
wyroku,
4) orzeczonà kar´ pieni´˝nà, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej
wiadomoÊci,
5) kwalifikacj´ prawnà czynu zabronionego
osoby fizycznej stanowiàcego podstaw´
odpowiedzialnoÊci podmiotu zbiorowego,
6) nazwisko, imi´, stanowisko oraz podpis
osoby sporzàdzajàcej.”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zawiadomienie dotyczàce podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa
w ust. 1a pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:
1) wykonaniu kary pieni´˝nej, przepadków,
zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomoÊci, o których mowa
w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 paêdziernika 2002 r. o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groêbà kary,
2) zatarciu orzeczenia stwierdzajàcego odpowiedzialnoÊç podmiotu zbiorowego za
czyn zabroniony pod groêbà kary,
3) likwidacji podmiotu zbiorowego, którego
dane zgromadzono w Rejestrze.”;
9) w art. 13 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
oraz dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ, zawierajàcych informacje o podmiotach zbiorowych
podlegajàcych odpowiedzialnoÊci na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 paêdziernika
2002 r. o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary.”;
10) w art. 14 w ust. 1 po wyrazach „art. 1 ust. 2
pkt 1—4 i 7,” dodaje si´ wyrazy „oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1
ust. 3,”;
11) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb
gromadzenia danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych w Rejestrze oraz usuwania tych danych z Rejestru, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia sprawnego funkcjonowania
Rejestru oraz zabezpieczenia gromadzonych w nim danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych przed dost´pem osób nieuprawnionych, wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.”;
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12) w art. 18 w ust. 1 po wyrazach „danych osobowych” dodaje si´ wyrazy „lub danych o podmiotach zbiorowych”;
13) w art. 19:
a) w ust. 1 po wyrazach „art. 6” oraz po wyrazach
„art. 7” dodaje si´ wyrazy„ust. 1”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie zgromadzonych w Rejestrze udziela si´ na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6
ust. 1 pkt 1, 4—9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno zawieraç:
1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz
jego siedziby,
2) okreÊlenie rodzaju i zakresu danych
o podmiocie zbiorowym, które majà byç
przedmiotem informacji,
3) wskazanie post´powania, w zwiàzku
z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o podmiocie zbiorowym,
4) nazw´ podmiotu kierujàcego zapytanie,
5) dat´ wystawienia,
6) podpis s´dziego, prokuratora albo
uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierujàcego zapytanie.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7
ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawieraç: nazwisko, w tym tak˝e przybrane, imiona, nazwisko rodowe, dat´ i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko
rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. Wniosek podmiotu zbiorowego,
o którym mowa w art. 7 ust. 2, powinien zawieraç oznaczenie tego podmiotu i jego adres. Je˝eli we wniosku nie okreÊlono rodzaju
i zakresu danych, które majà byç przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawieraç odpis wszystkich zapisów dotyczàcych wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.”;
14) w art. 20 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Informacja o podmiocie zbiorowym, sporzàdzona na podstawie danych zgromadzonych
w Rejestrze, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibà,
2) dane o podmiocie zbiorowym w zakresie obj´tym zapytaniem lub wnioskiem albo
stwierdzenie, ˝e podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze,
3) dat´ wydania,
4) nazwisko i imi´ osoby upowa˝nionej do jej
wydania,
5) piecz´ç urz´dowà.”;
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15) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, sposób
i tryb udzielania informacji o osobach
oraz informacji o podmiotach zbiorowych
na podstawie danych zgromadzonych
w Rejestrze, majàc na uwadze potrzeb´
przekazywania takich informacji w okreÊlonych przypadkach, tak˝e za pomocà
urzàdzeƒ s∏u˝àcych do automatycznego
ich przekazywania, a tak˝e okreÊli wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie,
o którym mowa w art. 19 ust. 2, wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, o którym mowa w art. 19
ust. 2a, wzór formularza informacji o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz
wzór formularza informacji o podmiocie
zbiorowym, o której mowa w art. 20
ust. 2.”;
16) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Informacja o osobie, o której mowa
w art. 20 ust. 1, oraz informacja o podmiocie zbiorowym, o którym mowa
w art. 20 ust. 2, stanowi zaÊwiadczenie
w rozumieniu przepisów dzia∏u VII Kodeksu post´powania administracyjnego.”;
17) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera si´ op∏at´ stanowiàcà dochód bud˝etu paƒstwa. Od uiszczenia
op∏aty zwolnione sà podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1—9 i 11.
2. Za wydanie z Rejestru informacji o podmiocie zbiorowym pobiera si´ op∏at´
stanowiàcà dochód bud˝etu paƒstwa.
Od uiszczenia op∏aty zwolnione sà podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1,
4—9 i 11.
3. Minister
SprawiedliwoÊci
okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç
op∏at, o których mowa w ust. 1 i 2, majàc na uwadze faktyczne koszty wydania informacji.”;
18) w art. 25 po wyrazach „informacj´ o osobie” dodaje si´ wyrazy „albo informacj´ o podmiocie zbiorowym”.
Art. 47. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upowa˝nieƒ zmienionych niniejszà ustawà zachowujà moc przepisy dotychczasowe,
je˝eli nie sà z nià sprzeczne.
Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.
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