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Niedoskonałość obecnych regulacji, rozwój nowych technologii 

a w szczególności epidemia koronawirusa przyczyniły się do największej 

od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych. Chcesz wiedzieć co 

zmieni się w najbliższym czasie w funkcjonowaniu spółek kapitałowych? 

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznasz nowe regulacje 

i  rozwiązania prawne, które wprowadza znowelizowany KSH. 

 Twoje korzyści 

Dowiesz się m.in.: 

• Jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki 

dominującej 

• Jakie uprawnienia ma wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy 

spółki zależnej 

• Jakie są efektywne narzędzia zarządzania grupą kapitałową 

• Kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej 

• Jakie są uprawnienia i obowiązki byłego członka zarządu 

• Jakie są nowe uprawnienia rady nadzorczej 

• Jakie korzyści przyniesie wprowadzenie instytucji doradcy rady 

nadzorczej 

 

 

Uczestnicy 

• Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, 

Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych, Kierownicy Biur 

Nadzoru Właścicielskiego, Kierownicy w Biurach Obsługi 

Organów Spółki, Członkowie Zarządu, Członkowie Rad 

Nadzorczych, Koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych, 

Specjaliści ds. korporacyjnych, Asystenci Zarządów i Rad 

Nadzorczych 

 

 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 .  R o m a n a  P i e t r u k  

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. 

Posiada własne publikacje. Jako cel stawia 

sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń 

przy jednoczesnym przystępnym sposobie 

przekazywania wiedzy.  

Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych 

Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. 
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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 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

9.30 – 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 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 zo.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 – zmian 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 

 

15.30 – Zakończenie szkolenia 
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE  

zgłoszenie do 4/01/2022 1 070 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 5/01/2022 1 270 PLN + 23% VAT 
 


