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Odpowiedzialność karno - skarbowa kadry 
menadżerskiej w spółkach kapitałowych



Warsztat

Odpowiedzialność Karna Kadry Menadżerskiej w spółkach kapitałowych

Szkolenie dotyczy kwestii odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej (członków zarządu, 
prokurentów, pełnomocników spółek kapitałowych, dyrektorów działów, kierowników 
departamentów) za ich działanie w ramach struktury spółek kapitałowych: spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych. W ramach szkolenia uczestnicy pozyskają 
wiedzę dotycząca: zasad odpowiedzialności karnej i jej warunków, odpowiedzialności karnej 
jednostek organizacyjnych (podmiotów zbiorowych), a także poznają czyny zabronione, które 
są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (ustaw: kodeks karny, kodeks spółek 
handlowych, o rachunkowości, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), przebieg procesu i 
zasady nim rządzące.

Metodyka

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z case study, podczas którego 
uczestnicy na podstawie konkretnych przykładów rozwiązywanych podczas szkolenia 
zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie odpowiedzialności karnej, jak również zdobędą wiedzę 
dotycząco zasad rządzących prawem karnym i postępowaniem karnym.

Dla kogo warsztat

Warsztaty są przeznaczone dla kadry menadżerskiej wszystkich szczebli, a w szczególności 
dla członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników spółek kapitałowych, jak również 
dyrektorów działów czy kierowników departamentów, osób funkcyjnych w spółkach prawa 
handlowego. Warsztat powinien zainteresować również osoby, które planują prowadzenie 
działalności gospodarczej w formie spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółki akcyjnej). Ponadto wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją 
wiedzę w zakresie odpowiedzialności karnej. Nabyta wiedza pozwoli na wykorzystanie w 
codziennej pracy, w toku podejmowania decyzji, które potencjalnie mogą prowadzić do 
odpowiedzialności karnej.

Referencje

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

1. Odpowiedzialność karna

•  Czym jest prawo karne?
•  Co to jest przestępstwo?
  - definicja legalna,
 - przestępstwo jako czyn człowieka,
  - bezprawność czynu
  - wyłączenie bezprawności - kontratypy
  - wina
  - wyłączenie winy
 - społeczna szkodliwość
  - znikoma społeczna szkodliwość czynu
•  Zasady prawa karnego
 - czas popełnienia przestępstwa, względność ustawy karnej
  - zasada terytorialności
  - zasada narodowości
  - zasada nullum crimen sine lege
 - zasada nullum poena sine lege
  - zakaz analogii w prawie karnym
  - zasada lex retro non agit
•  Klasyfikacja przestępstw i przestępstw skarbowych
  - rodzaje przestępstw
  - zbrodnie a występki
 - przestępstwa formalne i materialne
 - przestępstwa poprzez działanie, a przestępstwa z zaniechania
  - przestępstwa umyślne/ przestępstwa nieumyślne
  - przestępstwa publicznoskarbowe/ przestępstwa prywatnoskargowe
  - przestępstwa ścigane na wniosek
 - przestępstwa indywidualne a powszechne
  - przestępstwa podobne

2. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

•  Definicja podmiotu zbiorowego
  - czy spółka prawa handlowego jest podmiotem zbiorowym?
•  Warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  - elementy odpowiedzialności
  - wyłączenie odpowiedzialności podmiotu
•  Tryb postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu
•  Kwestia ,,zarządu przymusowego’’ wdrożonego przez prokuratora
•  Zmiana ustawy – konsekwencje i zagrożenia z niej płynące



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS. Tym razem było to szkolenie z 
Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co 
mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, 
praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

3. Przestępstwa gospodarcze

 - kodeks karny
 - inne akty prawne

4. Proces karny

•  Fazy procesu karnego
 - postępowanie wyjaśniające
 - postępowanie przygotowawcze
 - postępowanie sądowe
 - postępowanie wykonawcze
•  Strony postępowania
 - postępowanie przygotowawcze
 - pokrzywdzony a podejrzany
 - quasi strony
 - prawa stron w postępowaniu przygotowawczym
 - postępowanie sądowe
 - prokurator a oskarżony
 - rola obrońcy oskarżonego
 - oskarżyciel posiłkowy i jego pełnomocnik
 - oskarżyciel subsydiarny
 - oskarżyciel prywatny

4.3. Przebieg postępowania przygotowawczego

 - faza in rem – postępowanie w sprawie
 - faza ad personam – postępowanie przeciwko osobie
 - śledztwo a dochodzenie – różnice
 - zakończenie postępowania przygotowawczego
 - zakończenie konsensualne

4.4. Przebieg postępowania sądowego

 - przygotowanie rozprawy
 - rozprawa główna i jej przebieg
 - zakończenie rozprawy
 - wyrokowanie w I instancji
 - odwołanie się od wyroku sądu I instancji
 - rozprawa apelacyjna
 - wyrokowanie sądu II instancji
 - środki nadzwyczajne
 - kasacja
 - wznowienie
 - skarga na orzeczenie sądu II instancji

4.5. Specyfika postępowania karno-skarbowego

5. Podsumowanie



Trener

BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa
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Piotr Jaszke

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji UW, uczestnik seminarium 
doktoranckiego WPiA UW, prowadzący indywidualną praktykę 
zawodową w formie kancelarii adwokackiej, zajmujący się prawem 
karnym i karnym skarbowym (obrona oskarżonych i reprezentacja 
pokrzywdzonych, w tym podmiotów gospodarczych) oraz 
postępowaniami pokrewnym (postępowania administracyjne i 
podatkowe), jak również obsługą podmiotów gospodarczych 
zarówno w kwestiach związanych z compliance (czuwanie nad 
zgodnością procedur z obowiązującym prawem) oraz w sporach 
sądowych. 

Reprezentował i reprezentuje klientów w sporach przed Sądem 
Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. 

Brał udział jako pełnomocnik strony w postępowaniu przed tzw. 
Komisją Reprywatyzacyjną. Komentował zagadnienia prawne w 
programach publicystycznych i interwencyjnym, w tym ,,Państwo 
w Państwie’’ 

 


