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Przedmowa

Odpowiedzialność karna skarbowa jest pojęciem szerokim, przewidziana jest bo-
wiem za czyny o różnym stopniu społecznej szkodliwości. Prawo karne skarbowe jako
dziedzina prawa faktycznie z pogranicza prawa podatkowego i prawa karnego charak-
teryzuje się tym, że spojrzenie na jego funkcje, cele, instytucje i mechanizmy może być
diametralnie odmienne. Istnieje więc niewątpliwa potrzeba wymiany poglądów i do-
świadczeń przedstawicieli różnych grup zawodowych mających do czynienia z prawem
karnym skarbowym, a w szczególności: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców
prawnych, doradców prawnych, pracowników organów podatkowych, funkcjonariuszy
organów ścigania. Temu też służyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Węzłowe
zagadnienia prawa karnego skarbowego”, zorganizowana 19.11.2015 r. przez poznański
Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz kancela-
rię adwokata Dawida Korczyńskiego, przy współpracy z: Krajową Szkołą Sądownictwa
i Prokuratury w Krakowie, Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Wielkopol-
ski oraz Wielkopolską Izbą Adwokacką. W konferencji wzięło udział ponad 250 osób
i jak wielokrotnie podkreślili to prelegenci oraz uczestnicy, była to największa konfe-
rencja naukowa w Polsce poświęcona tej części prawa karnego. Poza wystąpieniami
prelegentów kluczowym elementem, który zdecydował o powodzeniu tego przedsię-
wzięcia naukowego, była możliwość szerokiej, a przede wszystkim nieskrępowanej wy-
miany poglądów i licznych doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami. Biorąc
pod uwagę czas trwania i liczbę osób, które wzięły udział w gorących niekiedy dysku-
sjach, trzeba uznać, że były one jednym z najcenniejszych elementów konferencji.

Za zorganizowanie konferencji pragniemy serdecznie podziękować organizatorom:
kierownictwu poznańskiego Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humani-
stycznospołecznego oraz współorganizatorom: Krajowej Szkole Sądownictwa i Proku-
ratury w Krakowie, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Oddział Wielkopolski oraz
Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Prelegentom składamy podziękowania za ich przygotowanie i wygłoszenie refera-
tów, natomiast uczestnikom – za bardzo liczne przybycie oraz aktywny udział w dys-
kusji, która bez wątpienia wzbogaciła treść opublikowanych referatów. Zainteresowa-
nie, z jakim spotkała się konferencja, przekonuje nas o zasadności kontynuacji tego
przedsięwzięcia w kolejnych latach.

Oddana w Państwa ręce monografia zawiera referaty wygłoszone podczas Konfe-
rencji. Krąg jej adresatów wydaje się dość szeroki, gdyż powinna zainteresować sędziów,
prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników
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organów podatkowych, a także funkcjonariuszy organów ścigania. Potrzeby tych wła-
śnie środowisk były brane pod uwagę w trakcie wyboru tematów Konferencji.

Poznań, grudzień 2016 r.
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