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Przejrzyste reguły działania oznaczają lepsze i sprawniejsze procesy, większe 

bezpieczeństwo i szansę na minimalizowanie ryzyka gospodarczego. Jaki 

model organizacji i nadzorowania zapewnia optymalne, klarowne i stabilne 

działanie spółki? Jaki wpływ mają akcjonariusze, rady nadzorcze, zarządy na 

kształt organizacji? Jakie rozwiązania prawne i formalne stosować, aby 

prowadzić spółkę zgodnie z Dobrymi Praktykami i aby zapobiegać 

nadużyciom i przekraczaniu uprawnień? 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pogłębiającym wiedzę w obszarze 

najlepszych praktyk organizacyjnych i formalno-prawnych odnoszących się 

do reguł Corporate Governance.  

 
POZNAJ I WDRAŻAJ: 

• Standardy ładu korporacyjnego i organizacyjnego 

• Metody pracy organów spółki i kontrolowania funkcjonowania spółki 

oparte na Dobrych Praktykach spółek 

• Narzędzia prawne, regulacje i rekomendacje wzmacniające 

skuteczność prawno-formalnego funkcjonowania spółki 

• Metody ładu korporacyjnego wytyczające prawidłowości procesów 

dokumentacyjnych i organizacyjnych w spółce 

 

 UCZESTNICY 

• Członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych, menedżerowie 

zarządzający, kierownicy działów prawnych, organizacyjnych, 

dyrektorzy nadzoru korporacyjnego, dyrektorzy biura zarządu, 

dyrektorzy departamentów organizacyjnych, specjaliści w działach 

prawnych i organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę władz 

spółki, akcjonariuszy/udziałowców 

 
SZKOLENIE ON-LINE 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 

podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

 

•  

 

 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 

zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 355 24 00 

a.chmielewska@langas.pl 

m e c .  A n n a  A d a m c z y k  

Ekspert prawa gospodarczego, cywilnego 

i prawa pracy. Zajmuje się doradztwem dla 

spółek prywatnych i tych dopuszczonych do 

obrotu na Warszawskiej GPW.  

Ceniona za wszechstronne, merytoryczne 

i biznesowe podejście do funkcjonowania 

spółek oraz trafne propozycje rozwiązań z 

zakresu prawa i organizacji przedsiębiorstw.  

Na co dzień obsługuje przedsiębiorstwa m.in. 

z branży energetycznej, budowlanej, 

farmaceutycznej, FMCG, produkcyjnej w 

zakresie prawidłowego prowadzenia spraw 

spółki, zawierania i zabezpieczania kontraktów, 

tworzenia i doskonalenia legislacji 

wewnętrznych,  reprezentacji w procesach 

sądowych. Reprezentuje klientów w sporach 

sądowych z zakresu prawa pracy, cywilnego 

i gospodarczego oraz przed urzędami 

i instytucjami.  
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O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  

„Dobrze wykorzystany czas. Dużo nowych 

informacji, przekazanych w przystępny 

sposób. Wykładowca – bardzo duży plus, 

zresztą nie po raz pierwszy.” 

Agnieszka Bargieł, Kierownik Biura 

Zarządu, Koksownia Częstochowa 

Nowa Sp. z o.o. 

„Szkolenie bardzo merytoryczne i 

doskonale przygotowane. Zdobyte 

informacje będą mim bardzo pomocne w 

wykonywaniu obowiązków służbowych.” 

Joanna Skóra Koordynator, DB Cargo 

Polska S.A. 
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9.15 Rejestracja, sprawdzenie ustawień 
9.30  Rozpoczęcie szkolenia 
 
STANDARDY CORPORATE GOVERNANCE W REGULACJACH 
WEWNĘTRZNYCH 

• Forma i treść obligatoryjna statutu spółki, a swoboda w 
wewnętrznych regulacjach 

• Przepisy KSH, innych ustaw,  rekomendacji Dobrych Praktyk 
Spółek Giełdowych, dyrektyw na kształtowanie treści regulacji 
wewnętrznych, czyli jak praktycznie zastosować reguły Corporate 
Governance 

• Czym są reguły Corporate Governance – ich zakres przedmiotowy 
i znaczenie w praktyce funkcjonowania spółek 

• STUDY: Regulacje Corporate Governance, a zindywidualizowane 
zasady funkcjonowania spółki 

• Zapisy usprawniające funkcjonowanie spółki 
• Przygotowanie zmian w statucie 

• Wdrożenie zmian w statucie 
• Problem reguł Corporate dla podmiotów nadzorowanych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego 

• CASE STUDY: Nieprawidłowości w statucie spółki, a reguły 
Corporate Governance 
  

ŁAD DOKUMENTACYJNY – ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ 
SPÓŁKI POD KĄTEM CORPORATE GOVERNANCE 

• Wymagania ustawowe dotyczące prowadzenia dokumentacji 
korporacyjnej  

• Sankcje w przypadku nieprowadzenia różnego rodzaju 
dokumentów 

• Odpowiedzialność za wadliwość dokumentacji w spółce 

• Regulacje w zakresie obiegu dokumentów 
• Regulacje w zakresie systemu sprawozdawczości wewnętrznej i 

zewnętrznej 

• CASE STUDY: Udostępnianie dokumentów, zakres swobody 
  
REGULOWANIE ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZARZĄDU  

• Powoływanie członków zarządu według reguł KSH, a wewnętrzne 
regulacje spółki – jakie błędy mogą się pojawić na tym etapie? 

• Jakie są obowiązki członków zarządu? Jakie obowiązki można 
regulować wewnętrznymi uchwałami? 

• Specyfika funkcjonowania zarządu w świetle kodeksu Corporate 
Governance 

• Szczególne obowiązki członków zarządu według reguł Corporate 
Governance 

• Wewnętrzny podział obowiązków między członkami zarządu 
• Delegowanie uprawnień na niższe szczeble zarządzania 

• Rozliczanie z zadań, a ich niedopełnienie? 
• Kadencje i wygaśnięcie mandatów 
• Kiedy członek zarządu narusza uprawnienia?  

• Procedura odwoływania członków zarządu, a rezygnacja z funkcji 
• Odpowiedzialność "wewnętrzna" i "zewnętrzna" w spółce 

• Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę na rzecz spółki 
• Odpowiedzialność za działania sprzeczne z umową/statusem 

spółki 

• Problem samodzielnej odpowiedzialności członka zarządu za 
naruszenie reguł Corporate Governance 

 

REGULACJE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI NA LINII 
ZARZĄD-RADA NADZORCZA 

• Jakie uprawnienia rady nadzorczej wpływają na funkcjonowanie 
zarządu? 

• W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w 
czynnościach członka zarządu? 

• Regulowanie współpracy rady nadzorczej i zarządu 

• Wprowadzanie zasad ograniczania konfliktów interesów 
• Konflikt na linii: zarząd –rada nadzorcza-skutki praktyczne 
• CASE STUDY: sporne sytuacje wśród władz spółki,  

a praktyczne rozwiązania regulujące stosunki 
  
REGULAMIN ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WEDŁUG ŁADU 
KORPORACYJNEGO 

• Standardy tworzenia zapisów w regulaminach – wymogi 
obligatoryjne, a swoboda regulacji 

• Regulaminy, a statut spółki 

• Jakie zapisy warto wprowadzać? 
• Sposoby zwoływania posiedzeń i odbywania obrad 

• Podejmowanie uchwał  i kontrola wykonania uchwał 
• Wdrażanie regulaminów 

  
STANDARDY DORBYCH PRAKTYK W ZAKRESIE 
FUNKCJONOWANIA ORGANU NADZORU  

• Nadzór indywidualny vs nadzór instytucjonalny 

• Jakie rozwiązania są lepsze? 
• Co jest możliwe na polskich rynku? 
• Zasady funkcjonowania organu nadzoru 

• Procedury wyłaniania kandydatów na członków organu nadzoru, 
czyli kto wpływa na obsadę ten kontroluje spółkę 

• Mandat i kadencja jako metoda wpływania na 
funkcjonowanie  organu nadzoru 

• Nadzór indywidualny, a nadzór kolegialny - co jest zasadą a co 
wyjątkiem? 

• Zasady funkcjonowania rady, czyli kiedy i jak podejmuje się 
uchwały? 

• Szczególne obowiązki członków  organu nadzoru według reguł 
Corporate Governance 

• Wpływ mniejszości na obsadę rady, czyli głosowanie grupami  

• Zasady wykonywania nadzoru przez osoby reprezentujące 
poszczególne grupy akcjonariuszy 

• Odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru  
• Problem samodzielnej odpowiedzialności członka RN za 

naruszenie reguł Corporate Governance 

• Zasady nadzoru w świetle reguł Corporate Governance w tym 
problem komitetów audytu 

• Funkcjonowanie rady nadzorczej zgodnie z Corporate 
Governance 

• Szczególne obowiązki członków rady spółki giełdowej 
 
15.00  Zakończenie szkolenia 
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