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NOWELIZACJE PRAWNE
W PRZEPISACH DLA
BIURA ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ
Nowe przepisy istotne dla obsługi organów
spółki w roku 2021
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NOWELIZACJE PRAWNE
W PRZEPISACH DLA
BIURA ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ
Rok 2021 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki
pracowników biura zarządu. Jeśli chcesz:
•
•

poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces
zarządzania spółką,
zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania
zgodne z kodeksowymi wymogami,

zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się:
•
•
•
•
•
•
•
•

jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki
dominującej,
jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
jakie są nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych,
jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych,
jakie są obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia
dyrektywy o ochronie sygnalistów,
czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich
zasadach z nią współpracować,
jak rozwiązać najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu
obsługującego dematerializację akcji.

Uczestnicy
• Dyrektorzy i Kierownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Specjaliści
ds. Obsługi Władz Spółki, Sekretarze Zarządu i Rady Nadzorczej,
Radcy prawni, Pracownicy i specjaliści Biura Zarządu
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

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. Ukończona
aplikacja radcowska OIRP Warszawa.
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.

więcej na langas.pl
OPINIE UCZESTNIKÓW
„Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały
sposób. Rewelacyjna Pani Romana, ogromne
zaangażowanie i pełen profesjonalizm.”
Kamila Dubowska, Specjalista ds.
Obsługi Zarządu, PUHP LECH Sp. z o.o.
„Rzetelna, solidna wiedza, przekazana
jasnym i zrozumiałym językiem. Wspaniałe
przykłady „z życia”.
Sylwia Borysiak, Specjalista-Koordynator
ds. Sekretariatów, MEGASERWIS Sp. z
o.o.

więcej na langas.pl
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NOWELIZACJE PRAWNE
W PRZEPISACH DLA
BIURA ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ
DZIEŃ 1 / 9 GRUDNIA 2021

DZIEŃ 2 / 10 GRUDNIA 2021

9.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

09.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

KSH – NOWE REGULACJE – PRAWO SPÓŁEK
•
cel nowelizacji KSH
•
grupa spółek – nowa definicja
•
spółka dominująca oraz spółka zależna
•
wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki
wydawane przez spółkę dominującą
•
uprawnienia spółki dominującej
•
rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki
i uprawnienia
•
nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką
dominującą
•
wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej –
uprawnienia
•
odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
•
odpowiedzialność - obniżenie wartości udziału albo akcji spółki
zależnej
•
odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną
wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI – PROJEKT
•
podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
•
ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu
elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
•
nowelizacja przepisów w zakresie sprawozdania z badania sprawozdań
finansowych

NOWELIZACJA KSH A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
– SP. Z O.O. I S.A.
•
kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
•
postępowanie kwalifikacyjne - korzystanie z usług
profesjonalnego doradcy
•
zmiana sposobu liczenia kadencji
•
były członek zarządu - uprawnienia i obowiązki
•
spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
•
podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady
nadzorczej wobec spółki
•
tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
•
uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
•
doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
•
doradca rady nadzorczej
•
zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
•
przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
•
posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
•
głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
•
działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
•
delegowanie członka rady nadzorczej
•
nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady
nadzorczej
•
żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
•
postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
•
obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych
informacji
•
nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
•
nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
•
zmiany w ustawie KRS
•
zmiany w ustawie prawo upadłościowe
•
zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem
państwowym

NOWELIZACJA CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW
RZECZYWISTYCH OD 21.10.2021 R.
•
podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach
rzeczywistych i ich aktualizacji
•
zakres informacji podlegających zgłoszeniu
•
bieg terminów na zgłoszenie informacji – nowelizacja
•
nowe obowiązki beneficjenta rzeczywistego
•
procedura zgłoszenia danych do CRBR
•
informacja o rozbieżnościach i postępowanie wyjaśniające
•
odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych

15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

ELEKTRONICZNY KRS – PRAKTYKA I PIERWSZE DOŚWIADCZENIA
•
od dnia 1.07.2021 - system teleinformatyczny służący do prowadzenia
Rejestru
•
zasady składania wniosków do KRS
•
zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
•
zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
•
akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
•
elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
•
przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego z Repozytorium
•
informacje o obwieszczeniach

SYGNALIŚCI – OBOWIĄZKI PRACODAWCY I UPRAWNIENIA SYGNALISTÓW
•
zakres Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23
października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających
naruszenia prawa Unii
•
kto może zostać sygnalistą?
•
gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
•
obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
PRZEGLĄD ZMIAN PRAWA ISTOTNYCH DLA FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK
KAPITAŁOWYCH
•
dematerializacja akcji – najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu
•
zmiana zasad doręczeń przesyłek administracyjnych
•
zmiana zasad doręczeń przesyłek sądowych
•
projekt ustawy o fundacji rodzinnej (prawo holdingowe – zmiany dla firm
rodzinnych)
•
ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
•
rejestr Dokumentów Publicznych
•
inne wybrane nowelizacje
TRZECIA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – OD
1.07.2021
15.30 – Zakończenie szkolenia
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LOREM IPSUM
DOLORWSIT
NOWELIZACJE
PRAWNE
PRZEPISACH
DLA BIURA ZARZĄDU
AMET
I RADY NADZORCZEJ
9-10 GRUDNIA 2021 R.
SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE

zgłoszenie do 18/11/2021

1570 PLN + 23% VAT

zgłoszenie od 19/11/2021

1870 PLN + 23% VAT

Zastrzeżenie prawne
Odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako
udzielenie porady prawnej. Doradztwo prawne może
być realizowane jedynie na zlecenie w indywidualnie
oznaczonej sprawie. Organizator szkolenia nie wyraża
zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania,
udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są
prawami autorskimi.

