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XIV LETNIA SZKOŁA
ASYSTENTÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ

Asystent Zarządu jest wsparciem dla efektywnego i zgodnego z prawem
funkcjonowania organów spółki. W tym celu musi znać aktualne przepisy
i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie przedsiębiorstwa, a także
praktyczne zasady organizacji pracy biura i organów korporacyjnych.
W związku z tym wyzwaniem zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Letniej
Szkoły Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej. Jest to szkolenie, które buduje
profesjonalne kwalifikacje w dwóch kluczowych obszarach: organizacyjnointerpersonalnym oraz prawno-formalnym.
Warsztaty poprowadzą wyjątkowi eksperci, którzy przekażą Ci wiedzę oraz
efektywne rozwiązania z zakresu wspierania, zabezpieczania i ułatwiania pracy
organom spółek.
Podczas Letniej Szkoły Asystentów Zarządu
•
Poznasz najistotniejsze dla obsługi organów spółki zmiany prawne
2021
•
Dowiesz się w jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo
w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi
•
Przeanalizujesz jakie klauzule zabezpieczają umowę i jak wyłapać
niekorzystne dla spółki zapisy
•
Dostaniesz praktyczne wskazówki jak prowadzić dokumentację
korporacyjną spółki
•
Udoskonalisz swoje standardy w zakresie sztuki asertywności
•
Otrzymasz praktyczne wskazówki jak identyfikować złe nawyki i jak
sobie z nimi radzić, aby podnieść produktywność swojej codziennej
pracy
•
Poznasz skuteczne techniki budowania odporności na stres
Uczestnicy
•
Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
•
Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu
•
Specjaliści ds. obsługi władz spółki
•
Specjaliści ds. organizacyjnych
•
Referenci w biurach zarządu
Metody
Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to seria
specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów analizy
kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.
Anna Chmielewska
project manager
tel. 22 355 24 00
a.chmielewska@langas.pl

Agnieszka Maruda - Sperczak
Ekspert biznesu, mentorka liderów
i zespołów, mówczyni inspiracyjna,
certyfikowana Coach ICF, Masterka Reiss
Moitivation Profile, Masterka NLP,
konsultantka biznesowa i jedyna trenerka
w Polsce metody Instant Influence, która
szkoliła się bezpośrednio u dr. Michaela
Pantalona. Członkini Stowarzyszenia
Profesjonalnych Mówców.
Inspiruje i angażuje, jest zwolenniczką
poszerzania perspektywy, dostrzegania
struktury, trenowania umiejętności
i budowania wartościowych nawyków, a tym
samym wykorzystywania wiedzy w praktyce
zarówno biznesowej jak i w życiu osobistym.
mec. Anna Adamczyk
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.
więcej na langas.pl
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XIV LETNIA SZKOŁA
ASYSTENTÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ

DZIEŃ 1 / 26 SIERPNIA 2021

DZIEŃ 2 / 27 SIERPNIA 2021

9.30
10.00

8.30
9.00

Rejestracja uczestników, kawa i herbata
Rozpoczęcie zajęć

Rejestracja uczestników, kawa i herbata
Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Agnieszka Maruda – Sperczak

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

PODNOSZENIE PRODUKTYWNOSCI ASYSTENTA ZARZĄDU ZMIANA NAWYKÓW W WYKONYWANIU ZADAŃ
•
Jak identyfikować złe nawyki i jak sobie z nimi radzić, aby
wypracować nowe formy zachowań?
•
Przełamywanie schematów myślenia o swojej pracy
i wykonywanych zadaniach
•
W jaki sposób wykorzystujesz swoje najsilniejsze strony
i kiedy to robisz?
•
Jakość i mierzenie efektów pracy

WAŻNE ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH ISTOTNE
W PRACY ASYSTENTA BZ I RN
•
Wiążące polecenia nadchodzą – jakie niosą konsekwencje?
- ważna nowelizacja
•
Nowe uprawnienia i obowiązki dla rad nadzorczych w spółkach
dominujących
•
Statut / umowa – nowe możliwości – warto odświeżyć te dokumenty
korporacyjne

SZTUKA DOSTONEŁEJ ASERTYWNOŚCI W PRACY
ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
•
Jak przyjąć postawę asertywną i nie palić za sobą mostów?
•
Złoty środek asertywności – jak manewrować między
naciskiem na innych a umiejętnością wycofywania się na
odpowiednią odległość?
•
Szukanie mocnego „nie” – czyli jak się zachować, jeśli nie
wyrażasz na coś zgody?
•
Jak czerpać korzyści z obrony bez ataku?
•
Werbalnie i niewerbalnie – po czym widać prawdziwe
nastawienie rozmówcy?
JAK „STRESOWAĆ SIĘ LEPIEJ?” – BUDOWANIE
ODPORNOŚCI NA STRES W PRACY ASYSTENTA ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ
•
Siła stresu – jak w praktyce przekuwać́ napięcie w energię
do działania – koncepcja Kelly McGonigal.
•
Reakcje na stres – pułapka czy świadomy wybór?
•
Wykorzystanie siły reakcji stresowych w praktyce radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami
•
Siła oksytocyny w stresie – dlaczego troska daje
odporność́?
•
Błędy w myśleniu i ich wpływ na reakcje w sytuacjach
trudnych – tworzenie zdrowych przekonań́ w oparciu o RTZ
(arkusz racjonalnej samoanalizy)
16.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

POSIEDZENIA ORGANÓW SPÓŁKI
•
Posiedzenia Zarządu, RN oraz udziałowców / akcjonariuszy
stacjonarne i online. Zwoływanie, zawiadamianie, głosowanie,
dokumentowanie.
•
W jakich sprawach zwoływane są posiedzenia zarządu, rady
nadzorczej, zgromadzenia akcjonariuszy/ zgromadzenia
wspólników?
•
Jak wygląda proces organizacji posiedzenia na odległość?
ASYSTENT PROWDZĄCY DOKUMENTACJĘ KORPORACYJNĄ
•
Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej w
procesie obsługi organów spółki. Rodzaje dokumentacji
korporacyjnej, zasady archiwizowania.
•
Jaka jest odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentów
korporacyjnych?
•
Udostępnianie dokumentów spółki – swoboda udostępniania oraz
ograniczenia prawne oraz wewnątrzzakładowe.
„OBIEG” WEWNĘTRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ
•
Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe
upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do
dokumentacji spółki?
•
Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty
spółki?
•
Nadzór nad dokumentacją korporacyjną.
PEŁNOMOCNICTWA – ZASADY UDZIELANIA, OBOWIĄZKI
DOKUMENTOWANIA
KONTRAKTY HANDLOWE REALIZOWANE Z RAMIENIA ZARZĄDU,
DZIAŁANIA PEŁNOMOCNIKÓW
POLECENIA, ROZPORZĄDZENIE ZARZĄDU, REGULAMINY W SPÓŁCE

obszerniejsza wersja
programu na www.langas.pl

KODEKS ANTYKORUPCYJNY – KONFLIKT INTERESÓW MOŻE
DOTKNĄĆ KAŻDEGO PRACOWNIKA – PRZEWIDUJ! I JASNO OKREŚL
SPOSÓB POSTĘPOWANIA
NIKT NIE JEST ANONIMOWY – PRACOWNICY W SIECI! JAKI MA TO
WPŁYW NA NASZĄ SPÓŁKĘ, JAKIE RYZYKO NIESIE INTERNET?
PRAKTYCZNE ASPEKTY RODO W PRACY ASYSTENTA BIURA
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
16.00 Zakończenie szkolenia

PRAWO, BIURO ZARZĄDU
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zgłoszenie do 5/08/2021

1 770 PLN + 23% VAT

zgłoszenie od 6/08/2021

2 170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat, obiady,
poczęstunek podczas przerw

Noclegi w Hotelu Haffner, Sopot, ul. J. J. Haffnera 59
Dopłata za osobę do jednego noclegu ze śniadaniem, w
pokoju:

❑
❑

2-osobowym

305 PLN netto + 23% VAT

1-osobowym

540 PLN netto + 23% VAT

proszę o rezerwację noclegu w terminie
od……………do…………............

