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Prelegenci
Zbigniew Jara – radca prawny, Partner Założyciel i Partner Zarządzający w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w Warszawie. Jest członkiem Deutscher Anwaltverein. Redaktor i autor Komentarza do Kodeksu
spółek handlowych Wydawnictwa CH.Beck, w serii: Duże Komentarze
Becka (2014) oraz w serii: Komentarze Online (2015).
Marcin Chomiuk – radca prawny, Partner w kancelarii JARA DRAPAŁA
& PARTNERS. Członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”. Współautor Komentarza do Kodeksu spółek handlowych Wydawnictwa C.H.Beck w serii: Duże Komentarze Becka (2014) oraz w serii:
Komentarze Online (2015) pod red. Zbigniewa Jary.
DLA KOGO:
Członkowie zarządów i rad nadzorczych, kierownicy biur zarządu i rad nadzorczych, prawnicy przedsiębiorstw zajmujący się w szczególności nadzorem korporacyjnym, compliance
officers, asystenci zarządu.
CEL:
Szkolenie poświęcone będzie zagadnieniom praktycznym związanym z poprawnym formalnoprawnie kształtowaniem składu osobowego zarządów i rad nadzorczych spółek
kapitałowych. W szczególności omówione zostaną kontrowersje na tle aktualnego orzecznictwa związane ze złożeniem rezygnacji przez członków zarządów i rad nadzorczych oraz
następstwa wadliwej rezygnacji. Istotna część warsztatów poświęcona zostanie praktycznym aspektom zawierania umów z członkami zarządów, w szczególności dotyczącym prawidłowego powołania pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników oraz
poprawnego przeprowadzenia procesu reprezentacji spółki przez radę nadzorczą. Podczas
warsztatów uwzględnione zostanie aktualne orzecznictwo sądów powszechnych, w tym
z zakresu prawa pracy oraz sądów administracyjnych z zakresu odpowiedzialności członków
zarządów za świadczenia publiczno-prawne.
TERMIN I MIEJSCE:
10.6.2015 r. | Warszawa | Golden Floor Plaza – Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A
CZAS:
9:30–15:30
CENA:
691,05 PLN netto + VAT (850 PLN brutto)*
15% rabatu – dla klientów Kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS**
*Możliwość zwolnienia z VAT dla jednostek organizacyjnych
** kod rabatowy: ThbeOm – data ważności kodu: 09.06.2015 r.

Patron medialny

Program
1. Praktyczne aspekty powoływania, zawieszania i delegowania członków zarządu i rady nadzorczej:
Podmioty ustawowo uprawnione do powoływania i odwoływania członków organów;
	Kto poza zgromadzeniem wspólników/walnym zgromadzeniem może być uprawniony
w umowie/statucie spółki do powoływania i odwoływania członków organów?
Oznaczenie chwili powołania do organu;
Ograniczenie odwoływalności członków zarządu i rady nadzorczej;
Zawieszenie członka organu w czynnościach;
Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu;
	Skutki zmniejszenia liczby członków organu poniżej ustalonego minimum (tzw. organ
kadłubowy);
Wpis zmian w organach spółki do rejestru przedsiębiorców KRS
		 z uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowych.
2. Odwołanie oraz rezygnacja z zarządu/rady nadzorczej na tle najnowszego
orzecznictwa sądowego:
Podmioty uprawnione do odwoływania członków organów;
Prawidłowe określenie adresata oświadczenia o rezygnacji z mandatu;
Określenie chwili skuteczności rezygnacji i odwołania;
Skutki wadliwej rezygnacji/odwołania (odpowiedzialność członka organu
		 mimo pozornej rezygnacji);
Odwołanie z zarządu a wypowiedzenie stosunku pracy.
3. Zawieranie umów pomiędzy spółką a członkiem jej zarządu oraz reprezentacja spółki w sporze z członkiem organu:
	Reprezentacja spółki w stosunku do członka zarządu poprzez pełnomocnika zgromadzenia
wspólników/nadzwyczajnego zgromadzenia – czy możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa ogólnego do wykonywania stałej reprezentacji;
Prawidłowa treść pełnomocnictwa;
Czy inny członek zarządu może zostać powołany na pełnomocnika?
Reprezentacja spółki przez radę nadzorczą – czy zawsze wymagana
		 jest uchwała rady nadzorczej?
Czy rada nadzorcza może powołać pełnomocnika do jej reprezentowania?
Reprezentacja wobec osoby mającej być powołaną do zarządu (przyszły członek zarządu);
Reprezentacja wobec byłego członka zarządu;
Reprezentacja spółki w relacjach z członkami rady nadzorczej;
Możliwość przekazania uprawnienia do reprezentacji podmiotowi
		 trzeciemu (np. pełnomocnikowi wspólnika albo akcjonariusza);
Skutki wadliwej reprezentacji spółki.

Profil
Przełożenie na praktykę
Orzecznictwo
Warsztaty/case study
Możliwość zadawania pytań
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