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Szanowny Pan
Marcin Warchoł
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu uczestników spotkania grupy Goyernment Affairs 8 Public Policy
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce („Amcham”), chcielibyśmy serdecznie
podziękować Panu Ministrowi przyjęcie zaproszenia. Doceniamy Pańską otwartość
na dialog i wsparcie dla przedsiębiorców amerykańskich w Polsce.

Zgodnie z Pańską sugestią chcielibyśmy przedstawić propozycje zmian Amcham do
projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary (wersja z 1 października 2018 roku).

W art. 6 proponujemy dodanie ust. 7 w brzmieniu:

Podmiot zbiorowy będący wydawcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
stycznia 1964— Prawo prasowe lub nadawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, nie odpowiada za czyn zabroniony
wskazany w przepisach art. 212 lub 216 Kodeksu karnego jeżeli czyn ten został
popełniony za pomocą środków masowego komunikowania przez zatrudnionego w
podmiocie zbiorowym dziennikarza lub redaktora.”

W art. 49 proponujemy dodanie ust. 3 w brzmieniu:

„Na wniosek podmiotu zbiorowego do udziału w postępowaniu może być
dopuszczona izba gospodarcza lub organizacja pracodawców, której podmiot
zbiorowy lub podmiot od niego dominujący, zależny lub stowarzyszony jest
członkiem. Dopuszczony do udziału w postępowaniu podmiot, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, może uczestniczyć w czynnościach postępowania
przygotowawczego w zakresie w jakim uczestniczy w nich podmiot zbiorowy,
uczestniczyć w rozprawie, wypowiadać się i składać oświadczenia na piśmie.”

W art. 56 ust. 2 proponujemy dodać zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

Działalność podmiotu zbiorowego w okresie trwania zarządu przymusowego ma być
prowadzona w dotychczasowym rozmiarze i z dołożeniem przez zarządcę należytej
staranności w celu osiągnięcia co najmniej takich samych wyników operacyjnych i
finansowych jak w okresie poprzedzającym zarząd przymusowy. W okresie zarządu
przymusowego nie można występować lub popierać wniosków o uchylenie decyzji
dotyczących udzielonych podmiotowi zbiorowemu koncesji, zezwoleń lub innych
uprawnień nadanych lub stwierdzonych przez organ władzy publicznej.”
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W art. 74 proponujemy dokonać zmiany okresu vacatio legis na 6 miesięcy od
dnia ogłoszenia ustawy. Pomoże to podmiotom zbiorowym przygotować się do
realiów nowej ustawy.

Jak podnoszą nasze firmy członkowskie, postępowanie w sprawach karno-
skarbowych nie powinno być wszczynane przez zakończeniem postępowania
podatkowego. Obecna praktyka organów jest taka (w stosunku od osób
fizycznych), że oba postępowania, tj. podatkowe i kamo-skarbowe, toczą się
równolegle.

Amcham wyraża dalszą gotowość do współpracy
celu wypracowania optymalnych regulacji
efektywności i swobody prowadzenia działalności

Zwyrazamiszacun

Przewodr/czą”Wy Rady Dyrektorów
AmeyńskieJ Izby Handlowej w Polsce

z Ministerstwem Sprawiedliwości w
prawnych służących poprawie

gospodarczej 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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