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Zygmunt Kukuła 
Z problematyki karnoprawnej ochrony przedsiębiorstw i działalności 

gospodarczej na Słowacji 
 

Streszczenie 
 Opracowanie obejmuje przegląd najważniejszych przepisów 
słowackiego kodeksu karnego, odnoszących się bezpośrednio do ochrony 
przedsiębiorstw i szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Cechą 
znamienną słowackich rozwiązań w tym zakresie jest nadmiernie 
rozbudowana kazuistyka przepisów, czego nie spotykamy w polskim 
ustawodawstwie karnym. Rozbudowaną postać przyjęły przestępstwa 
skierowane przeciwko wierzycielom, nieco inaczej przedstawia się 
koncepcja karania oszustw w obrocie gospodarczym. 

 
Słowa kluczowe 
 Przedsiębiorstwo, prawo karne, oszustwa, ochrona wierzycieli, 
działalność gospodarcza. 
 
On the issues of criminal law protection of enterprises and business in 

Slovakia 
 
Abstract 
The study contains an overview of the most important provisions of the 
Slovak Penal Code, referring directly to the protection of enterprises and 
broadly understood business activities. The hallmark of Slovak solutions in 
this area is the excessively extensive casuistry of regulations, which is not 
found in Polish criminal legislation. The extended form has adopted crimes 
against creditors, the concept of punishing fraud in the economic trade is 
slightly different. 

 
Key words 
Enterprise, criminal law, fraud, creditor protection, business. 
 
  
 
 



 
 

 
Wiesław Pomorski 
 

Ryzyka prawne i podatkowe funkcjonowania przedsiębiorstwa 
 

Streszczenie 
 
         Celem artykułu jest zaprezentowanie zagrożeń dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa wynikających ze stosowania przepisów prawa 
podatkowego. Problematyka ta została przedstawiona na przykładzie 
wybranych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Artykuł 
prezentuje trudności w interpretacji i stosowaniu niektórych norm, ich ocenę 
prawną dokonywaną przez organy skarbowe i sądy administracyjne. 
Ponadto w artykule poruszone zostały kwestie następstw niewłaściwego 
stosowania przepisów  prawa podatkowego dla finansów przedsiębiorstwa, 
odpowiedzialność członków zarządów spółek prawa handlowego i 
przedsiębiorców indywidualnych za wystąpienie niekorzystnych zdarzeń. 
Artykuł zawiera również wskazanie możliwości dokonania prawnych 
zabezpieczeń w celu uniknięcia lub złagodzenia skutków wystąpienia szkody 
w majątku przedsiębiorcy, spowodowanym stosowaniem przepisów prawa 
podatkowego.  
 
Słowa kluczowe 
 Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, podatnik, ryzyko prowadzenia 
działalności gospodarczej, podatek VAT, Wspólnotowa Dostawa Towarów 
(WDT), odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe, 
odpowiedzialność zarządu spółki, solidarna odpowiedzialność podatnika 
VAT, odwrotne obciążenie VAT w budownictwie, wykreślenie z ewidencji 
podatników czynnych VAT, szkoda w ujęciu podatkowym i cywilnoprawnym.   
 

Legal and tax risks of company’s functioning 
 

Abstract 
         The aim of the article is to present threats to the functioning of the 
enterprise resulting from the application of tax law. This issue is presented 
on the example of selected regulations of the VAT Tax Act. The article 
presents difficulties in the interpretation and application of certain standards, 
their legal assessment by tax authorities and administrative courts. 
Furthermore, the article discusses the consequences of improper application 
of tax law regulation for the finances of an enterprise, the liability of 
management board members of commercial law companies and individual 
entrepreneurs for the occurrence of adverse situations. The article also 
contains an indication of the possibility of making legal safeguards to avoid 
or mitigate the effects of damage to the entrepreneur's assets caused by the 
application of tax law. 
 
Key words 
Enterprise, entrepreneur, taxpayer, the risk of running a business; VAT tax, 
intra-community supply of goods; taxpayer's liability for tax liabilities; liability 
of the company's management board; joint and several liability of the VAT 
payer; reverse charge of VAT in construction; deletion from the active VAT 
taxpayers register; damage for tax and civil law terms. 
 



 

 

 
Krystyna Patora 
 

Zasada lex certa w wykładni znamion czynów na szkodę wierzycieli 
 

Streszczenie 
 W niniejszym opracowaniu Autorka stosunkowo obszernie 
zaprezentowała m.in. zasady lex certa na gruncie orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, przywołując szereg orzeczeń obu 
tych organów. Ponadto przedstawiona została wymieniona zasada w prawie 
Unii Europejskiej oraz w prawie międzynarodowym. Praktyczne 
zastosowanie zasady lex certa wskazane zostało na podstawie niektórych 
znamion czynów popełnionych na szkodę wierzycieli, celem wskazania 
granic wykładni ich znamion.  
 
Słowa kluczowe 
 Zasada lex certa, przestępstwo, znamiona czynu zabronionego, 
zasada nullum crimen sine lege, materialne elementy czynu przestępnego, 
blankiet zupełny, dłużnik, wierzyciel, prokurator jako wierzyciel, Skarb 
Państwa jako wierzyciel, podatek, doprowadzenie do niewypłacalności lub 
upadłości, faworyzowanie wierzycieli, zasada praworządności, zasada 
demokratycznego państwa prawa. 
 

 
Lex certa principle in the interpretation of criteria of acts detrimental to 

creditors 
 
Abstract 
 This study offers a relatively broad  presentation of issues such as the 
lex certa principle from the perspective of case law of the Constitutional 
Tribunal and Supreme Court, with reference to numerous relevant 
judgments of the said two bodies. Apart from this, the lex certa law principle 
was introduced  in the EU Law as well as in the International Law. The 
practical use of the lex certa principle was shown on the basis of some 
criteria of the committed acts detrimental to creditors, in order to define the 
limits of interpretation of these criteria. 
 
Key words 
 Lex certa principle, offence, criteria of the forbidden act, nullum crimen 
sine lege principle, material elements of the committed act, complete form, 
debor, creditor, prosecutor as creditor, the State Treasure as creditor, tax,  
causing insolvency and bankruptcy, favouring creditors, law and order 
principle, the principle of democratic legal state. 

 

 

 



 
 

 
 
dr Bolesław Kurzępa 
 
Instytucja administracyjnej kary pieniężnej w Kodeksie postępowania 
administracyjnego oraz jej zastosowanie do ustawy o transporcie 
drogowym 
 
Streszczenie 
 Przedmiotem artykułu są obowiązujące od 1 czerwca 2017r. nowe 
przepisy zawarte w rozdziale IVa Kodeksu postępowania administracyjnego, 
a dotyczące zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych. 
Omówiono je w kontekście norm odnoszących się do deliktów 
administracyjnych, które zawiera ustawa z dnia 6 września 2001r. o 
transporcie drogowym. W szczególności chodzi o możliwość zastosowania 
w takich przypadkach przepisów ogólnych znajdujących się we 
wspominanym rozdziale IVa k.p.a.  
 
Słowa klucze 
 Administracyjna kara pieniężna, Kodeks postępowania 
administracyjnego, transport drogowy, odpowiedzialność w transporcie 
drogowym, Inspekcja Transportu Drogowego. 
 
 
Imposing administrative fines according to the Code of Administrative 

Procedure and the Road Transport Act. 
Abstract 
 The subject of the article are the new provisions contained in 
Chapter IVa of the Code of Administrative Procedure regarding the rules for 
imposing administrative fines and effective from 1 June 2017.They were 
discussed in the context of the norms relating to administrative torts, which is 
contained in the Road Transport Act of September 6, 2001. In particular, it is 
possible to apply in such cases the general provisions contained in the 
aforementioned Chapter IVa of the Code of Administrative Procedure. 
 
Key words 

 Administrative fine, Code of Administrative Procedure, road transport, 
liability in road transport, Road Transport Inspection. 

 



 
 

 
Katarzyna Wlaźlak 
 

Glosa do wyroku ETPC z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Talpis 
przeciwko Włochom, skarga nr 41237/14 (dot. przemocy domowej) 

 
 
Streszczenie 

W wyroku z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Talpis przeciwko 
Włochom Europejski Trybunał Praw Człowieka kolejny raz odnosi się do 
problemu przemocy domowej, w szczególności do obowiązku państw w 
zakresie ochrony ofiar. Gwarantowane w Konwencji prawa muszą mieć 
charakter konkretny i skuteczny. Państwa nie mogą naruszać prawa do 
równego traktowania i do równej ochrony w świetle prawa. Otwarty charakter 
zakazu dyskryminacji skutkuje tym, iż zarówno płeć, jak i pochodzenie 
etniczne nie mogą być przyczyną zróżnicowanego traktowania danej osoby. 
Ponadto państwa powinny zapobiegać społecznemu i kulturowemu 
przyzwoleniu na przemoc domową, zarówno poprzez właściwe 
prawodawstwo, wprowadzanie instrumentów skutecznej ochrony prawnej, 
jak i poprzez przestrzeganie międzynarodowych standardów ochrony przed 
przemocą domową. 

 
Słowa kluczowe 
 Przemoc domowa, ochrona przed przemocą we Włoszech, 
dyskryminacja kobiet, dyskryminacja ze względu na pochodzenie narodowe. 
 
 

Commentary to the judgement of the ECtHR of 2 March 2017 in the 
case  

of Talpis v. Italy, complaint No. 41237/14 (about domestic violence) 
 
 
Abstract 

In the judgement of 2 March 2017 in the case of Talpis v. Italy, the 
European Court of Human Rights once again refers to the problem of 
domestic violence, in particular to the obligation of states to protect victims. 
The rights guaranteed in the Convention must be concrete and effective. 
States can not infringe the right to equal treatment and equal protection in 
the light of law. The discrimination of women and discrimination based on 
national origin are prohibited. Moreover, states should prevent social and 
cultural consent on domestic violence, both trough proper legislation, the 
introduction of instruments of effective legal protection, and by adhering 
international standards of protection against domestic violence.  
 
Keywords 
 Domestic violence, protection against violence in Italy, discrimination 
against women, discrimination on the grounds of national origin  
 
 
 



 

 
Wojciech Kotowski 
 
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 r., 

sygn. K 6/15 Konstytucyjność modelu społecznej inspekcji pracy 
  
Streszczenie 
 Autor na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 
kwietnia 2018 r., sygn. K 6/15 eksponuje konstruktywność dezaprobaty 
Trybunału wobec zarzutów niekonstytucyjności niektórych przepisów ustawy 
z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (tekst jedn. Dz. U. z 
2015 r., poz. 567 i art. 185 § 1 Kodeksu pracy (k.p.). Wnikliwość Trybunału 
podczas rozpoznawania zarzutów Prezydenta Konfederacji Lewiatan 
doprowadziła do słusznego rozstrzygnięcia, które zapadło jednogłośnie. 
 
 
 
Słowa kluczowe 
 Konstytucja, społeczna inspekcja pracy, Kodeks pracy, kontrola, 
standard pracy, obowiązek udzielania informacji. 
 
   
 

Constitutionality of the social labor inspection model 
 
Abstract 
 Author on the basis of the judgment of the Constitutional Tribunal of 
April 26, 2018, Ref. K 6/15, emphasizes the constructiveness of the 
disapproval of the Tribunal against allegations of unconstitutionality of some 
provisions of the Act of 24 June 1983 of social labor inspection (consolidated 
text Journal of Laws of 2015, item 567 and Article 185 § 1 of the Labor Code 
(kp) The Court's insight while examining the charges formulated by the 
President of the Confederation Lewiatan led to a just decision which was 
unanimously decided. 
 
Key words 
 Constitution, social labor inspection, Labor Code, control, work 
standard, obligation to provide information. 
 




