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Sukces w praktyce

ATUTY
Atuty dotyczące programu:

 Program obejmuje istotne zagadnienia prawne z zakresu prawa karnego gospodarczego z uwzględnieniem najistotniejszych 
problemów z zakresu ryzyka osobistej odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym.

 Program obejmuje zagadnienia, które w praktyce stosowania prawa sprawiają zauważalne trudności, a jednocześnie są 
bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:
 Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na praktycznym stosowaniu prawa karnego gospodarczego.
 Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami w formie prezentacji multimedialnych, kazusów, opracowań 

tekstowych.
 Szerokie odwoływanie w ramach zajęć do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
 Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:
 Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa.
 Poprzez zróżnicowanie kadry możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w wydziałach karnych różnych  

sądów w Polsce.

ADRESACI STUDIÓW
 Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego, z uwagi na to, 

że wiele zajęć nie będzie obejmowało kompleksowego i metodycznego omówienia podstaw danego zagadnienia, ale będzie 
koncentrowało się na omówieniu najistotniejszych i najważniejszych aktualnych problemów pojawiających się w praktyce 
stosowania prawa.

Studia przeznaczone są dla:
  Sędziów wydziałów karnych
  Asystentów sędziów
  Prokuratorów
  Adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich
  Funkcjonariuszy organów ścigania
  Pracowników organów kontroli skarbowej



 PROGRAM

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA W DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ (50h)

  1. Przypisanie skutku (szkody) w sprawach karnych 
gospodarczych. Ryzyko i ostrożność w działalności 
gospodarczej;

  2. Oszustwo w obrocie gospodarczym, w tym oszustwa 
ubezpieczeniowe, kredytowe, oszustwo skarbowe;

  3. Nadużycie zaufania w prowadzeniu spraw majątkowych 
podmiotu gospodarczego;

  4. Biegły w sprawach karnych gospodarczych
  5. Metodologia badania sprawozdań finansowych i określenia 

kondycji podmiotu –
  6. Audyt śledczy w sprawach gospodarczych
  7. Prawnokarna odpowiedzialność w sprawach z zakresu 

własności przemysłowej i praw autorskich

  KARNOPRAWNE ASPEKTY ŁADU KORPORACYJNEGO (34h)
  1. Ochrona prawnokarna ładu korporacyjnego i relacji 

właścicielskich spółek
  2. Specyfika odpowiedzialności karnej w działaniu grupy 

kapitałowej (relacje między interesem podmiotu zależnego  
a interesem właścicielskim)

  3. Spory korporacyjne
  4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NA RYNKU FINANSOWYM  
I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DOKUMENTOM (60h)

 1. Specyfika regulacji karnej dotyczącej ochrony inwestorów 
na rynku regulowanym

 2. Ochrona wiarygodności dokumentów w obrocie 
gospodarczym.

 3. Regulacja karna związana z działalnością bankową. 
Problem specyficznych reguł ostrożnościowych związanych 
z instrumentami dłużnymi.

 4. Specyfika zasad odpowiedzialności za przestępstwa 
i wykroczenia skarbowe.

 5. Przestępstwa związane ze świadczeniem usług drogą 
elektroniczną.

  IV PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIEL I WOLNEJ 
KONKURENCJI (42h)

 1. Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Korupcja 
gospodarcza

 2. Ochrona wolnej konkurencji przez regulacje karne 
i karnoadministracyjne.

 3. Ochrona trybów przetargowych przez regulacje karne.
 4. Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy – Prawo 

restrukturyzacyjne i upadłościowe 

 EGZAMIN DYPLOMOWY (2H)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

• Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.
• Studia trwają 2 semestry

• Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele, 
2 razy w miesiącu

OPŁATA ZA STUDIA

• Opłata za studia wynosi  5900 zł
• Istnieje możliwość płatności ratalnej

• 10% zniżki przy zapisie do 30.06.2017 r.

Biuro rekrutacji:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43
p. 56, sektor E, Tel. 22 54 35 322
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
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LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

REKRUTACJA TRWA 
DO 30 WRZEŚNIA 2017 R.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
www.ckp.lazarski.pl


