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Daria Danecka, Wojciech Radecki  

Przedsiębiorca jako podmiot odpowiedzialności 
represyjnej w ochronie środowiska w prawie 

polskim, czeskim i słowackim  

Streszczenie  

Przedmiotem artykułu są rozważania nad sytuacją prawną przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, 
który za naruszenie wymagań ochrony środowiska ponosi odpowiedzialność 
o charakterze represyjnym, czyli za przestępstwa, wykroczenia i delikty ad-
ministracyjne. Po przedstawieniu koncepcji odpowiedzialności represyjnej 
następuje omówienie odpowiedzialności karnej, a następnie administracyjnej 
i administracyjno-karnej w dziedzinie ochrony środowiska. Zagadnienie to 
zostało przedstawione na tle historycznym i porównawczym, z uwzględnie-
niem systemów prawnych zrazu Czechosłowacji, następnie Czech i Słowa-
cji, ze szczególnym położeniem akcentu na koncepcję odpowiedzialności 
karnej i administracyjno-karnej osób prawnych.  

Słowa kluczowe 

Przedsiębiorca, ochrona środowiska, odpowiedzialność prawna, prze-
stępstwo, wykroczenie, delikt administracyjny.  

 

Entrepreneur as a subject of repressive  
responsibility in environmental protection  

in Polish, Czech and Slovak law 

Abstract 

The subject of the article are considerations regarding the legal situation 
of an entrepreneur being a natural person, a legal person or other organiza-
tional unit, which for the violation of environmental protection requirements is 
subject to repressive liability, that is for crimes, offenses and administrative 
delict. After presenting the concept of repressive responsibility, there is 
a discussion of criminal responsibility, and then administrative and adminis-
trative-criminal responsibility in the field of environmental protection. This 
issue was presented against the background of historical and comparative 
law, including legal systems at first Czechoslovakia, then the Czech Repub-
lic and Slovakia, with particular emphasis on the concept of criminal and 
administrative-criminal responsibility of legal persons. 

Key words 

Entrepreneur, environmental protection, legal liability, crime, offense, ad-
ministrative delict. 



Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości… 
Monika Klejnowska 

Kryminologiczne i prawne aspekty  
przestępczości bankowej 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia rys genezy przestępczości bankowej oraz jej ewolu-
cję. Zwrócono uwagę na wąskie i szerokie ujęcie przestępczości bankowej. 
Ukazano jak wygląda obecnie struktura przestępczości bankowej, ze szcze-
gólnym wskazaniem na sposoby popełniania bankowych przestępstw elek-
tronicznych. Zwrócono uwagę jakie są prawne rozwiązania w nowej ustawie 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu, z którymi łączy się działalność banków. 

Na zakończenie wskazano na najistotniejsze postulaty pod adresem pro-
wadzenia właściwej polityki prawnej wobec przestępczości bankowej tak, 
aby bankowość elektroniczna była bezpiecznym rodzajem powszechnych 
usług we współczesnym świecie.  

Słowa kluczowe 

Przestępczość bankowa, cyberprzestępczość, polityka kryminalna. 

 

Criminological and legal aspects of banking 
crime 

Abstract 

The article presents an outline of the genesis of banking crime and its 
evolution. Attention was drawn to the narrow and broad view of banking 
crime. It shows what the structure of banking crime currently looks like, with 
particular reference to ways of committing bank electronic transactions. At-
tention was drawn to the legal solutions in the new Act of March 1, 2018 on 
counteracting money laundering and terrorism financing, with which the ac-
tivities of banks are combined. 

At the end, the article pointed to the most important postulates for con-
ducting a proper legal policy towards banking crime, so that electronic bank-
ing would be a safe type of universal services in the modern world. 

Key words 

Banking crime, cybercrime, criminal policy. 



Damian Wąsik 

Udział prokuratora w postępowaniu  
administracyjnym – wybrane zagadnienia  

praktyczne 

Streszczenie 

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest prezentacja najważniejszych 
zagadnień związanych z udziałem prokuratora w postępowaniu administra-
cyjnym i stosowanymi przez niego środkami prawnymi. Punktem wyjścia 
rozważań czynionych w artykule są przede wszystkim wątpliwości powstałe 
w związku ze stosowaniem przepisów art. 182–189 k.p.a., a także często 
niejednolite orzecznictwo sądowo-administracyjne w powyższej materii. 
Z tego względu, obok przedstawienia licznych judykatów odnoszących się 
do statusu prokuratora w postępowaniu administracyjnym, szczególną uwa-
gę zwrócono na kwestie sporne, wywołujące wątpliwości w praktyce. W pu-
blikacji poruszono takie kwestie jak żądanie przez prokuratora wszczęcia 
postępowania administracyjnego, wstąpienie przez prokuratora do toczące-
go się postępowania administracyjnego czy stosowanie instytucji sprzeciwu 
prokuratora od ostatecznej decyzji administracyjnej. 

Słowa klucze 

Postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna, prokuratura, in-
stytucja sprzeciwu od decyzji, odwołanie od decyzji. 

 

Participation of the public prosecutor  
in administrative proceedings – selected  

practical issues 

Abstract 

The main purpose of this publication is to present the most important is-
sues related to the participation of the public prosecutor in administrative 
proceedings and the legal remedy he uses. The starting point of the consid-
erations made in the article are, above all, the doubts arising in connection 
with the application of the provisions of art. 182–189 Polish Code of Admin-
istrative Procedure, as well as often inconsistent judicial and administrative 
jurisdiction in the above matter. For this reason, apart from the presentation 
of numerous judicies referring to the status of public prosecutor in adminis-
trative proceedings, particular attention was paid to disputable issues that 
raise doubts in practice. The publication includes issues such as the prose-
cutor's request to initiate administrative proceedings, the prosecutor's joining 
to administrative proceedings or the use of the prosecutor's opposition insti-
tution against the valid administrative decision. 

Key words 

Administrative proceedings, administrative decision, prosecutor's office, insti-
tution of objection to the decision, appeal against the administrative decision. 



Michał Najman 

Strona przedmiotowa i podmiotowa  
przestępstwa znieważenia i ograbienia zwłok 

i grobu w polskim prawie karnym 

Streszczenie 

W niniejszym opracowaniu podjęta zostaje próba podsumowania dotych-
czasowego dorobku judykatury i doktryny w odniesieniu do wykładni pojęcia 
znieważenia i ograbienia zwłok na gruncie art. 262 k.k., jak również zwróco-
na została uwaga na konieczność uregulowania kwestii nekrofilii w polskim 
prawie karnym oraz zawarte zostały postulaty de lege ferenda dotyczących 
relacji między art. 262 § 1 i § 2 k.k.  

Słowa kluczowe 

Znieważenie, ograbienie, zwłoki, grób. 

Subjective and objective elements  
of profanation and spoliation of corpses  

and graves in Polish criminal law 

Abstract 

This study attempts to summarize the existing judicial decisions, as well 
as views of legal academics and commentators regarding the interpretation 
of the concept of profanation and spoliation of corpses as defined in Article 
262 of the Penal Code. It also pays the attention to the need for the Polish 
criminal law to include regulations against necrophilia, and formulates de 
lege ferenda proposals regarding the relationship between § 1 and § 2 in 
Article 262 of the Penal Code. 

Key words 

Profanation, Spoliation Corpse, Grave. 




