
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy na szkolenie będące zbiorem kluczowych kompetencji  

i umiejętności osób pracujących w Biurze Zarządu.  

 

Uczestnicząc w szkoleniu  

 

 poznasz zagadnienia KSH, KC oraz ustawy kluczowe w pracy biura 

zarządu, 

 wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej, 

 poznasz sankcje gdy spółka nie prowadzi księgi udziałów/księgi 

akcyjnej zgodnie z przepisami prawa, 

 poznasz sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie 

archiwizacji dokumentów korporacyjnych,  

 poznasz drogę elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu, elementy 

i treść dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia, 

 poznasz istotę protokołu z posiedzenia zarządu, wymogi formalne  

i zasady protokołowania, 

 dowiesz się jakie są sposoby uzupełniania treści protokołu po 

posiedzeniu, prostowanie błędów pisarskich i merytorycznych  

w protokole, 

 dowiesz się jakie są metody zapobiegania konfliktom interesów, 

 poznasz „Właścicielskie" i "menedżerskie" organy spółek 

kapitałowych – zasada rozdziału kompetencji organów, 

 poznasz sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania 

uchwał, 

 dowiesz się jak wygląda kwestia kadencji zarządu, granice czasowe 

pełnienia funkcji i ważności mandatów - kiedy wygasa mandat 

członka zarządu / rady nadzorczej, 

 dowiesz się jaki jest prawidłowy skład organów spółki – 

odpowiedzialność organizacyjna 

 dowiesz się jak podołać czołowym wyzwaniom stojącym przed 

organami nadzoru korporacyjnego 

 

Zapraszam do rezerwacji miejsc! 

Z przyjemnością zorganizujemy też to szkolenie w wersji zamkniętej. 

Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa 

potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy.  

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub 

innej tematyki, zapraszamy do kontaktu. 

 

Anna Chmielewska 

Kierownik Projektu  

tel.: 22 696 80 22 

a.chmielewska@langas.pl 

 

 

Ekspert prowadzący  

mec. Romana Pietruk  

Radca prawny, specjalizuje się w temacie 

kontraktów handlowych, obsługi organów 

spółki, odpowiedzialności członków zarządu  

i rady nadzorczej, poprawy efektywności 

funkcjonowania biura zarządu i rady 

nadzorczej. Prowadzi szkolenia od 10 lat. 

 
 

Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego  

jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom 

merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie 

przekazywania wiedzy. Absolwentka Wydziału Prawa  

i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych 

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów 

podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii 

Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. 

Kogo spotkasz podczas szkolenia 

− Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,  

− Koordynatorów ds. organizacyjno-prawnych,  

− Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej,  

− Specjalistów ds. korporacyjnych, 

− Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych 

 

Metoda szkolenia 

− inspirujące przykłady i case studies 

− praktyczne rozwiązania problemów, 

− możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskanie 

propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ I 

 

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata 

10.00   rozpoczęcie szkolenia 

 

Kluczowe elementy KSH, KC i ustawy dla organizacji pracy biura zarządu i 

rady nadzorczej  
 

− KSH – przepisy bezwzględnie i względnie obowiązujące 

− Jakie są konsekwencje zmian KSH dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? 

− Kluczowe elementy KC i ich wpływ na procedury i pracę Zarządu  

i Rady Nadzorczej 

− Ważne ustawy w pracy Biura Zarządu 

− Umowa/statut spółki i ich rola w pracy organów spółki 

− Najważniejsze dokumenty korporacyjne w spółkach kapitałowych  

 

Biuro zarządu jako organizator posiedzeń zarządu w spółkach prawa 

handlowego 
 

− Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu 

− Droga elektroniczna zwołania posiedzeń zarządu, elementy i treść 

dokumentu elektronicznego zwołania posiedzenia  

− Kiedy potrzebny jest protokół – sprawy wymagające uchwał, problem 

„wewnętrznych” podziałów kompetencyjnych pomiędzy członkami zarządu 

− Istota protokołu z posiedzenia zarządu, zasady i wymogi formalne  

− Funkcja i zadania protokolanta  

Case study: analiza przykładowego protokołu z posiedzenia zarządu, problem 

ostatecznego przygotowania i podpisania protokołu, dopuszczalność 

wprowadzania zmian i uzupełnień 

 

Rola biura zarządu w procesie organizacji posiedzeń walnego zgromadzenia  
 

− Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, terminy zwołania 

− Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia, porządek obrad, projekty 

uchwał 

− Droga elektroniczna zwołania zgromadzenia 

− Sposoby techniczne zwoływania zgromadzenia, wymogi formalne dla spółek 

notowanych na GPW 

− Kto jest uprawniony do udziału w zgromadzeniu? 

− Rola i obowiązki przewodniczącego zgromadzenia, udział i rola notariusza 

− Tryb zaskarżania uchwał zgromadzenia 

− Rejestracja w KRS zdarzeń objętych uchwałami zgromadzenia  

Case study: najczęściej popełniane błędy przy formalnym zwoływaniu 

zgromadzenia  

 

Obowiązki organów spółek w zakresie prowadzenia dokumentacji 

korporacyjnej wynikające i KSH, KC i ustaw powiązanych 
 

− Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej  

− Księga udziałów/Księga akcyjna; Księga Protokołów Zgromadzeń 

Wspólników; Księgi Protokołów Posiedzeń Zarządu 

− Inne zbiory: ogłoszenia w MSiG, korespondencja z sądem rejestrowym, 

odpisy z rejestru  

− Sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów 

korporacyjnych  

− Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację korporacyjną spółki? 

Czy można ją zniszczy po upływie okresu przedawnienia za czyn działania na 

szkodę spółki?  

− Biuro Zarządu – krąg osób odpowiedzialnych za prowadzenie zbiorów 

dokumentów korporacyjnych 

− W jakim zakresie osoby zatrudnione w Biurze Zarządu ponoszą 

odpowiedzialność za nieprowadzenie/wadliwe prowadzenie zbiorów 

dokumentów korporacyjnych? 

− Co zrobić z poleceniem natychmiastowego wydania dokumentów Spółki? 

 

16.00  Zakończenie 1. dnia szkolenia 

Kompendium Biura Zarządu: KSH, posiedzenia 
zarządu, walne, dokumentacja biura zarządu, 
umowy i uchwały 

 
 

DZIEŃ II 

 

08.30-09.00  rejestracja i powitalna kawa i herbata 

09.00   rozpoczęcie szkolenia 

 

Sprawny system pełnomocnictw w firmie 
 

− Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu 

pełnomocnictw  

− Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa 

− Kto może być pełnomocnikiem 

− Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników 

− Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji 

osoby udzielającej pełnomocnictwa 

− W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw (forma pisemna, 

akt notarialny…) 

− Odwołanie pełnomocnictwa 

 

Zadania biura zarządu w procesie podejmowania uchwał przez 

organy nadzorcze spółek prawa handlowego  
 

− Zasady podejmowania uchwał w spółkach kapitałowych 

− Jakie sprawy wymagają uchwał: rady nadzorczej i komisji 

rewizyjnej w spółkach kapitałowych; walnego zgromadzenia 

spółki kapitałowej 

− Sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania 

uchwał 

− protokoły z posiedzeń organów nadzorczych 

− Rejestracja w KRS zdarzeń objętych uchwałami organów 

nadzorczych 

Case study: przyczyny nieważności podejmowanych uchwał, jak 

ustrzec się błędów i sposoby ich naprawiania 

  

Umowy handlowe – rodzaje i reprezentacja 
 

− Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać 

aby potwierdzić reprezentację? 

− Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej 

− Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie 

na zapytania 

− Sprawdzenie kontrahenta 

− Rodzaje umów i ich zastosowanie 

− Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać 

interesy firmy? 

− Formy elektroniczne umów 

Case study: przykłady umów i klauzul zabezpieczających 

 

Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy? 
 

− Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul dotyczących 

zabezpieczenia wykonania umów 

− Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, 

gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory 

egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, 

odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek 

− Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” 

umowy 

− Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące 

gwarancji i reklamacji? 

− Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie 

odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta 

− Klauzule poufności 

− Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów 

głównych i pośrednich transakcji 

 

16.00  Zakończenie szkolenia 



 

 

 

  

Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej klasy 

❑ zgłoszenie do 22.04.2020 r.  2 170 PLN   1 770  PLN netto 

❑ zgłoszenie od 23.04.2020 r.                                  2  170  PLN netto 

                                                     

                                                

Wypełnij  formularz  zgłoszeniowy i prześlij  na numer  
fax:  22 355 24 08  lub e-mail: szkolenia@langas.pl 

 
Kompendium Biura Zarządu:  

KSH, posiedzenia zarządu, walne, 
dokumentacja biura zarządu, 

umowy i uchwały 
 

12 – 13 maja 2020, Warszawa 
 

 
 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora 
zgłoszenia 
  
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto 
Langas Group 
 
Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego 
prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-
mail wskazany w formularzu. Langas Group zastrzega sobie prawo do 
zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie 
tego samego miasta). 
 
 

Prześlij zgłoszenie do 22 kwietnia 
a otrzymasz 300 PLN rabatu 

Cena zawiera: 
• uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,  

• materiały szkoleniowe, certyfikat  

• obiady, poczęstunek podczas przerw 
Cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT 

 

 

 

Firma 
 
 

Adres 
 
 

Imię i nazwisko (1) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Imię i nazwisko (2) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Imię i nazwisko (3) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres  
e-mail informacje o szkoleniu) 
 
 

Stanowisko 
 
 

e-mail 
 
 

Telefon/Fax 
 
 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Langas Group Konrad 
Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77  w celu dostarczania informacji 
handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.). Wyrażenie 
zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte. 

❑ Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem przez 
Langas Group Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77  w celach 
handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 
Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie 
cofnięte. 

 
Faktura 
 

❑ Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:_______________________ 
Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

❑ Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT 
 

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, 
uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie 
zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia 
uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi 
być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną 
osobą. Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z  przyczyn niezależnych 
od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu,  miejsca, terminu 
lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem 
upoważniony (-na) przez firmę do podpisania  formularza. 

 
 

...............................                                            ............................ 
podpis                                                                   data i pieczęć 

 

 

mailto:szkolenia@langas.pl

