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14/15.10.2021 | KONSPEKT SZKOLENIA 

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I ORGANÓW SPÓŁEK W 
SEKTORZE ENERGETYKI PRZEMYSŁU I KOMUNALNYM” 

Warsztat rozpoczyna się rejestracją (stacjonarnie) o godzinie 9.00. Zakończenie planowane jest w okolicach 
godziny 16.00. 

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym GoldenFloor, Al. 
Jerozolimskie 123a.  

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting (działanie w oparciu o przeglądarkę 
internetową- nie ma wymogu instalowania oprogramowania) 

Dzień prawny (14.10.2021) 

Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych 

▪ Pojęcie odpowiedzialności cywilnoprawnej i jej rodzaje 

▪ Cywilnoprawna odpowiedzialność na etapie tworzenia spółki 

✓ Odpowiedzialność za zobowiązania spółek kapitałowych powstałe w okresie przed ich rejestracją oraz 
za naruszenie zasad tworzenia spółki 

✓ Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na rzecz spółek kapitałowych - Actio pro Socio (art. 295 
KSH) 

✓ Odpowiedzialność członków zarządu za złożenie nieprawdziwych oświadczeń 

✓ Odpowiedzialność za zawyżenie aportów lub za uzyskanie nadmiernych korzyści (art. 175 KSH) 

▪ Cywilnoprawna odpowiedzialność na etapie funkcjonowania spółki 

✓ Odpowiedzialność udziałowców wobec spółki za bezprawne wypłaty (art. 198 w zw. z art. 189, 190 i 
191 KSH) 

✓ Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce 

- Charakter prawny odpowiedzialności oraz przesłanki 

✓ Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskutecznej egzekucji 

- Charakter prawny odpowiedzialności oraz przesłanki 

- Zakres podmiotowy odpowiedzialności na podstawie art. 299 KSH 

- Zakres przedmiotowy odpowiedzialności z art. 299 KSH 

- Przesłanki wyłączające odpowiedzialność z art. 299 KSH 

- Przedawnienie roszczenia 

✓ Odpowiedzialność członków zarządu wobec osób trzecich 

✓ Przepisy karne KSH 

Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu Karnego 

▪ Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym 

✓ Niezaspokojenie roszczeń wierzyciela – 300 KK 

- Niedopełnienie obowiązków bądź nadużycie uprawnień – 296 KK 

✓ Łapownictwo menadżerskie – 296a KK 

Odpowiedzialność na gruncie ustawy o Rachunkowości 

▪ Pojęcie kierownika jednostki 



▪ Obowiązki w zakresie badania, ogłaszania i udostępniania sprawozdań finansowych oraz sankcje za ich 
naruszenie 

▪ Niezłożenie sprawozdań finansowych – konsekwencje 

Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu Pracy oraz innych ustaw dotyczących praw pracownika 

▪ Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – przepisy karne Kodeksu Pracy 

▪ Złośliwe naruszanie praw pracownika – 218 KK 

Odpowiedzialność na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

▪ Delikty administracyjne przewidzianych ustawą 

▪ Kary pieniężne dla osób pełniących funkcje zarządcze 

Odpowiedzialność na gruncie Prawa Energetycznego 

▪ Kary pieniężne w prawie energetycznym (art. 56 Prawa Energetycznego) 

✓ Zagadnienia ogólne 

✓ Zakres podmiotowy przepisów o karach pieniężnych 

✓ Działania i zaniechania zagrożone karą 

✓ Zakres uznania Prezesa URE i wysokość kar 

✓ Zasady wymiaru kary 

▪ Przepisy Karne Prawa Energetycznego (art. 57 Prawa Energetycznego) 

✓ Postępowanie wyjaśniające 

✓ Katalog czynów zabronionych oraz sankcje przewidziane ustawą 

Kary pieniężne w ustawie o Rynku Mocy (art. 87 Ustawy o Rynku Mocy) 

Odpowiedzialność na tle innych ustaw (w tym efektywność energetyczna, prawo środowiskowe i inne) 

Uwagi końcowe 

II Dzień podatkowy (15.10.2021) 

Wstęp i zasady ogólne odpowiedzialności za zaległości podatkowe i składkowe członków organów spółek 

Rodzaje odpowiedzialności związanych ze zobowiązaniami publicznoprawnymi 

▪ Odpowiedzialność majątkowa 

▪ Odpowiedzialność karna i karno – skarbowa 

▪ Zakaz zasiadania w organach spółek 

Zasady odpowiedzialności majątkowej za zaległości publicznoprawne 

▪ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne 

▪ Stowarzyszenia i fundacje 

▪ Spółki osobowe, komandytowe i komandytowo – akcyjne 

Ryzyko odpowiedzialności majątkowej członków rodziny 

▪ Odpowiedzialność małżonka 

▪ Odpowiedzialność pozostałych członków rodziny 

Odpowiedzialność po ustaniu pełnienia funkcji w organie 

Jak zarządzać ryzykiem odpowiedzialności za zaległości publicznoprawne 

▪ Identyfikacja punktów ryzyka oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe organizacji 

▪ Koncepcja należytej staranności 

▪ Wewnętrzne procedury zarządzania ryzykiem 



▪ Narzędzia administracyjne – wnioski o interpretację, uprzednie porozumienia cenowe, wiążące informacje 
stawkowe i taryfowe 

Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karno – skarbowej 

▪ Obowiązek dochowania należytej staranności 

▪ Procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności 

▪ Korekty deklaracji podatkowych oraz tzw. czynny żal 

▪ Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych wynikająca z ustawy o rachunkowości 

Pozostaję do Państwa dyspozycji 

Maciej Czech  

t. 22 118 47 17 

k. 606 739 737 

maciej.czech@dlaenergetyki.pl


