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NOWE OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU USTAWY  
O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

Obecnie procedowana ustawa o jawności życia publicznego niesie ze sobą dużo zmian istotnych dla wielu 
przedsiębiorstw. Na podstawie projektu, który aktualnie jest procedowany, można wyodrębnić trzy główne obszary 
mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, zarówno z sektora finansów publicznych, jak i firm 
prywatnych. 

1. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRAKTYK ANTYKORUPCYJNYCH
Obowiązki zostały nałożone również na przedsiębiorców, którzy w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniali min. 
50 pracowników lub osiągnęli roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR (aktywa bilansowe 10 mln EUR). Będą 
oni zobowiązani do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych. Wśród takich rozwiązań, według 
ustawodawcy, powinny znaleźć się m.in.:

• opracowanie i skuteczne wdrożenie kodeksu etyki,

• określenie sposobów/procedur informowania organów o nadużyciach korupcyjnych,

•  szkolenie pracowników i uświadamianie ich w zakresie odpowiedzialności karnej w przypadku dopuszczenia się 
korupcji,

• wdrożenie wewnętrznych procedur dotyczących otrzymywania prezentów i innych korzyści przez pracowników,

• przeciwdziałanie tworzeniu „funduszy korupcyjnych”, które umożliwiają finansowanie nieuczciwych płatności,

• stosowanie w umowach klauzul antykorupcyjnych.

Proponowane narzędzia i procedury mają na celu zarówno prewencję, jak i detekcję korupcji, uniemożliwienie jej 
finansowania, a także szybkie i sprawne informowanie o nieprawidłowościach.

2. NOWE OBOWIĄZKI KADRY MENADŻERSKIEJ
Członkowie zarządu spółek zobowiązanych nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej, zasiadać w zarządach 
i radach nadzorczych innych spółek, jak również stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność gospodarczą 
oraz posiadać więcej niż 10% akcji lub udziałów w innych spółkach, bądź też wykonywać na rzecz innych firm 
jakichkolwiek odpłatnych zajęć. Mają oni również nowe obowiązki takie jak ujawnianie umów cywilnoprawnych o 
wartości powyżej 2 tys. złotych, składanie oświadczeń majątkowych itp. Te restrykcje dotyczą członków zarządu tzw. 
spółek zobowiązanych – tj. spółek, w których Skarb Państwa, państwowe lub samorządowe osoby prawne posiadają 
co najmniej 20% kapitału zakładowego. Co więcej, jeżeli taka spółka zobowiązana ma co najmniej 20% kapitału 
zakładowego w innym podmiocie, to ten podmiot również podlega pod regulacje nowej ustawy.
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3. NOWA FUNKCJA – TZW. SYGNALIŚCI
Sygnaliści to osoby, które, współpracując z wymiarem sprawiedliwości, zgłaszają informacje o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez podmiot (w tym również podmiot prywatny), u którego taki sygnalista jest zatrudniony. Sygnalista 
taki jest szczególnie chroniony przez ustawodawcę i, przykładowo, nie można z nim zakończyć współpracy przez 
określony czas.

Powyższa informacja nie stanowi opinii prawnej. Garrigues oraz jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakie-
kolwiek zdarzenia podjęte na podstawie niniejszej informacji, chyba że została ona potwierdzona formalną opinią prawną.

© Garrigues Polska i Roberto Delgado Gil sp.k., wszelkie prawa zastrzeżone. Zamieszczone informacje nie mogą być używane, powielane, ro-
zpowszechniane, publicznie przekazywane, w całości bądź w części, bez pisemnej zgody Garrigues Polska i Roberto Delgado Gil sp.k.
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