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Warszawa, dn. 20 grudnia 2018 r. 
 

Szanowny Pan 
Marcin Warchoł 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
 
 
Szanowny Panie Ministrze,  

W imieniu przedstawicieli firm członkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
(„AmCham”) działających w grupie Government Affairs & Public Policy, chcielibyśmy 
podziękować Panu Ministrowi za pozytywne odniesienie się do stanowiska AmCham z dnia 
22 listopada 2018 r. i uwzględnienie części postulowanych przez AmCham zmian do nowego 
projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary i zmianie niektórych ustaw, dalej „Projekt”.  

Jednocześnie zaniepokoiło nas wprowadzenie w ostatniej wersji Projektu z dn. 
13 listopada 2018 r. art. 66, który zmienia przepis art. 296 Kodeksu Karnego.  

Jak dowiadujemy się z treści uzasadnienia projektowanej zmiany, jej celem jest 
wprowadzenie podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej członków rad 
nadzorczych i komisji rewizyjnych, nieobjętych dotychczasowym brzmieniem art. 
296 Kodeksu Karnego. Zmiana rozszerza odpowiedzialność karną za chociażby nieumyślne 
niedopełnienie ciążącego na danej osobie obowiązku, w tym niezapobiegnięcie czynom 
wyrządzających spółce znaczną szkodę majątkową. 

Zdaniem naszych firm członkowskich oznacza to, że wobec członków rad nadzorczych 
został ustanowiony nieprecyzyjny wymóg należytej staranności, którego niedopełnienie grozi 
odpowiedzialnością karną wobec członków rad nadzorczych. W efekcie tej zmiany może 
powstać efekt mrożący, który odstraszy menadżerów i nadzorców od zasiadania w radach 
nadzorczych. Kluczem do stosowania takiej regulacji jest naszym zdaniem doprecyzowanie 
wymagań stawianych członkom organów osób prawnych w kontekście ich obowiązków 
dotyczących zapobiegania określonego w ustawie przestępstwa (art. 296 § 1-4 Kodeksu 
Karnego). Zwracamy się zatem z prośbą o rezygnację z omawianej zmiany, bądź 
doprecyzowanie ww. wymogów. 

Oczywiście wyrażamy dalszą gotowość do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w 
celu wypracowania optymalnych regulacji prawnych służących poprawie efektywności 
i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Raz jeszcze dziękujemy za Pańską 
otwartość na dialog i wsparcie dla przedsiębiorców amerykańskich w Polsce.   

Z wyrazami szacunku, 

 
_________________ 
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów  
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce  

 
 
 

************ 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w Polsce, 

reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją jest poprawa klimatu 
inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż wzrost inwestycji jest równoznaczny ze 

wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia społeczeństwa polskiego 
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