
Odpowiedzialność karna podmiotów 
zbiorowych

Warszawa, 22 kwietnia 2020

Warsztat

 Zgłoś swój udział już dziś!

 530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl

•  zasady odpowiedzialności karnej i jej warunki

•  odpowiedzialności karna jednostek organizacyjnych (podmiotów zbiorowych)

•  czyny zabronione, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą 

•  przebieg procesu i zasady nim rządzące.



 WARSZTAT

Jako pracownik korporacji uczestniczyłem w wielu tzw. szkoleniach miękkich. Zatem po szkoleniu „Magia 
Wystąpień” nie spodziewałem się niczego nowego. Ale już po pierwszych 5 minutach, wiedziałem, że to nie 
jest zwykłe szkolenie miękkie, Piotr świetnie wciąga w interakcję, angażuje uczestników do naturalnego 
wysiłku. Takie szkolenie może być nawet początkiem do zmiany osobowości.

Wojciech Brewczyński, Warta S.A.
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Opis szkolenia jako wstęp

Szkolenie dotyczy kwestii odpowiedzialności karnej jednostek organizacyjnych przede 
wszystkim 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 szkolenia

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 jednostek organizacyjnych, 
jak również zdobędą wiedzę dotycząco zasad rządzących 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 albo mogłaby rodzić odpowiedzialność jednostek organizacyjnych.
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Na początku grudnia miałem możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez BMS. Tematem naszego spotkania 
była „Magia wystąpień publicznych”
Liczyłem oczywiście, że szkolenie będzie w jakiejś mierze pomocne w moich wystąpieniach, ale…. Zasadniczo wiem już na tyle dużo, 
że wielu nowości nie oczekiwałem. Z niekłamaną radością mogę przyznać, że bardzo się pomyliłem. To najbardziej inspirujące i 
ciekawie spędzone 8 godzin wśród szkoleń w jakich miałem przyjemność uczestniczyć. Jak radzić sobie ze stresem, jak mówić aby nas 
słuchano, jaką postawę przyjąć podczas wystąpienia, mimika, gestykulacja, najnowsze trendy w przygotowywaniu prezentacji i wiele 
innych tematów. Do tego bardzo profesjonalny prowadzący merytoryczny i świetna obsługa szkolenia. Po prawie ośmiu godzinach 
wytężonej pracy w bardzo kameralnej grupie współuczestników, żal było wychodzić. Bardzo polecam!
          

Mariusz Kłosowski, Gothaer

1. Odpowiedzialność karna jednostek organizacyjnych

 1.1. Czym jest prawo karne?
 1.2. Co to jest przestępstwo?
  - definicja legalna,
  - przestępstwo jako czyn człowieka,
  - bezprawność czynu
  - wyłączenie bezprawności - kontratypy
  - wina
  - wyłączenie winy
  - społeczna szkodliwość
  - znikoma społeczna szkodliwość czynu

2. Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

 2.1. Definicja podmiotu zbiorowego
  - czy spółka prawa handlowego jest podmiotem zbiorowym?
 2.2. Warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  - elementy odpowiedzialności
  - uprzednie skazanie, katalog przestępstw
  - korzyść majątkowa podmiotu zbiorowego
  - wyłączenie odpowiedzialności podmiotu
 2.3. Tryb postępowania przeciwko podmiotowi zbiorowemu
 2.4. Kara wymierzona podmiotowi zbiorowemu
 2.5. Kwestia ,,zarządu przymusowego’’ wdrożonego przez prokuratora
 2.6. Zmiana ustawy – konsekwencje i zagrożenia z niej płynące

3. Przestępstwa gospodarcze
  - kodeks karny
  - inne akty prawne
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4. Proces karny

 4.1. Fazy procesu karnego
  - postępowanie wyjaśniające
  - postępowanie przygotowawcze
  - postępowanie sądowe
  - postępowanie wykonawcze
 4.2. 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

Polecam spotkania w gronie specjalistów tej samej materii. Zawsze można zabrać coś wartościowego dla siebie. Na konferencjach 
możemy sobie wyrobić zdanie na jakiś temat a bardzo często poruszane zagadnienia nas inspirują. To jest ogromna ich wartość. 
Dodatkowo, bardzo ciekawe są kuluarowe dyskusje.

Agnieszka Kosiorkiewicz, Mbank S.A
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    TRENER

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’’ 

 


