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Przedmowa
Po zawarciu umowy spółki osobowej, a przed wpisaniem jej do rejestru przedsiębiorców powstaje określony byt. W doktrynie przyjmuje on różne określenia: przedspółka, spółka osobowa w organizacji, spółka in statu nascendi, spółka w organizacji
de iure, czy np. spółka w fazie wstępnej.
W KSH brak jest ogólnych przepisów dotyczących spółek osobowych w organizacji. Pojawia się tylko regulacja śladowa odnośnie niektórych kwestii związanych z ich
funkcjonowaniem.
Ustawodawca nie uregulował dostatecznie stanu prawnego po zawarciu umowy
spółki osobowej a przed jej rejestracją. Brak jest bowiem przepisu określającego jednoznacznie charakter prawny stosunków prawnych nawiązanych w tym okresie.
Zarówno Kodeks karny, Kodeks karny skarbowy czy ustawa o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych odnoszą się do pojęcia jednostki organizacyjnej bądź jednostki
organizacyjnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
Posłużenie się w prawie karnym pojęciami jednostka organizacyjna czy jednostka
organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną rodzi pytanie czy
spółka osobowa w organizacji, a jak tak to kiedy jest adresatem norm prawa karnego
sensu largo?
Zagadnienie to jest sporne w doktrynie i to zarówno na gruncie KSH, jak i prawa
karnego. Niniejsza monografia stanowi próbę odpowiedzi na pytania: czy wyrządzenie szkody spółce osobowej w organizacji jest penalizowane na gruncie przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego, oraz czy spółki osobowe w organizacji podlegają odpowiedzialności na gruncie Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Monografia stanowi uaktualnioną i poprawioną wersję pracy doktorskiej pod
tym samym tytułem przygotowanej pod kierunkiem Profesora nadzw. dr hab. Czesława P. Kłaka. Autorka kieruje szczególne podziękowania do promotora za pomoc
w przygotowywaniu dysertacji, cenne rady i życzliwość. Dziękuje również za istotne
wskazówki i uwagi recenzentom rozprawy – dr hab. Krzysztofowi Wiakowi – Profesorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła oraz Profesorowi nadzw.
dr hab. Maciejowi Rogalskiemu z Uczelni Łazarskiego. Na zakończenie, szczególnie ciepłe i nacechowane emocjonalnie podziękowania chciałabym skierować do Rodziców,
bez których wsparcia, w chwilach zwątpienia w powodzenie przedsięwzięcia, nie byłoby
możliwe przygotowanie niniejszej pracy.
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