
Termin i miejsce spotkania: 
 
5 kwietnia 2017 r. (środa) 
godz. 10:00 – 12:00 
 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie 
Tarnów, ul. Słoneczna 32 
 
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 
31.03.2017 r. (piątek) 

 

<Title> 

Zaproszenie na seminarium 

<Title> 
Odpowiedzialność cywilna, karna i podatkowa 

członków zarządów firm 

<Title> 



 
 

 

 
 

 

  

PROGRAM 

<Title> 
CZĘŚĆ I  Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe z uwzględnieniem zmian 

w przepisach prawa podatkowego 

1. Podstawy prawne odpowiedzialności członków zarządu spółki za zaległości podatkowe spółki: 

 Przepisy Ordynacji podatkowej regulujące odpowiedzialność członków zarządów osób prawnych 

 Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu 

 Wyłączenie odpowiedzialności członków zarządów osób prawnych 

2. Odpowiedzialność członków zarządu w kontekście zmian przepisów dotyczących:  

 klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

 cen transferowych  

 wprowadzenia stawki sankcyjnej w VAT 

 prawa restukturyzacyjnego  

 
CZĘŚĆ II Odpowiedzialność karna członków zarządu spółek kapitałowych 

1. Przesłanki odpowiedzialności karnej członków zarządu. 

 

2. Odpowiedzialność  karna – przykładowy katalog przestępstw, przepisy i orzecznictwo: 

 Nadużycie zaufania 

 Przekupstwa menadżerskie 

 Łapownictwo czynne 

 Płatna protekcja 

 Inne przestępstwa 

3. Odpowiedzialność karna  podmiotu zbiorowego. 

 

4. Odpowiedzialność quasi karna członków zarządu. 

 

 
CZĘŚĆ III Odpowiedzialność cywilna członków zarządu 

 
1. Odpowiedzialność cywilna członków zarządu: 

 Odpowiedzialność wobec spółki za działanie na szkodę spółki 

 Odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki za zobowiązania spółki 

 Inne podstawy odpowiedzialności cywilnej 

2. Odpowiedzialność osobista o charakterze administracyjnym 

 

 



 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

PROFILE PROWADZĄCYCH 

<Title> 
Paweł Turek 

Menedżer Działu Podatkowego, Doradca podatkowy 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Uniwersytetu Carlosa III  
w Madrycie.  

Specjalizuje się w podatkowych transakcjach restrukturyzacyjnych, 
międzynarodowym planowaniu podatkowym, transakcjach 
nieruchomościowych, kwestiach związanych z planowaniem sukcesji 
oraz ochrony majątku przy wykorzystaniu podmiotów zagranicznych,  
w tym prywatnych fundacji.  

Prowadzi szkolenia o tematyce podatkowej w zakresie podatku 
dochodowego oraz ulg podatkowych dotyczących nowych technologii. 

 

 Piotr Jakubowski 

Senior Associate, Adwokat 

Tytuł adwokata uzyskał w 2011 roku. Absolwent prawa oraz prawa 
kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiował 
również na Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) w Rzymie. 
Ukończył studia podyplomowe Zamówienia Publiczne na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych SGGW. 

Specjalizuje się w prawie procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
reprezentowania w sporach sądowych oraz w negocjacjach ugodowych 
podmiotów z branży nieruchomościowej oraz finansowej. 

Ekspert w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz 
prawa zamówień publicznych. 

 

 Grzegorz Witczak 

Dyrektor Działu Prawa Gospodarczego, Adwokat 

W naszej organizacji od 2011 r. Doradza i reprezentuje przy sporach 
sądowych w zakresie prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości. 

Specjalizuje się w negocjowaniu kontraktów handlowych dla firm  
z sektora motoryzacyjnego, telekomunikacyjnego, hotelarskiego, FMCG, 
odzieżowego, jubilerskiego; doradztwie przy transakcjach na rynku 
nieruchomości. 

Doradza w obszarze prawa ochrony konkurencji oraz konsumentów. 

Prowadzi audyty prawne spółek oraz nieruchomości, audyty w toku 
procesów M&A oraz transakcji na rynku nieruchomości. 


