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Warsztat

• Zasady odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej

• Odpowiedzialność i jej wyłączenia za działania objęte wiążącymi 
poleceniami

• Składanie wniosków do KRS via PRS (Portal Rejestrów Sądowych

• Sposoby zabezpieczenia interesu spółki i usprawnienie jej procesów

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Kodeks spółek handlowych pod kątem 
nowelizacji 2021



Warsztat

Warsztat przygotowany pod kątem nowelizacji przepisów regulujących funkcjonowanie 
organów spółki z 2021 roku. Podczas wydarzenia w kameralnej grupie pod okiem eksperta 
zostaną omówione zagadnienia odpowiedzialności zarządu, rady nadzorczej oraz 
udziałowców, relacje pomiędzy organami spółki i omówienie dokumentacji spółki. 

Cele:

• Przedstawienie przepisów prawnych i ich interpretację dotyczącą funkcjonowania   
 organów spółki, 
• Omówienie wzajemnych relacji pomiędzy organami,
• Przedstawienie odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej a także przepisy dotyczące   
 dokumentacji korporacyjnej, 
• Omówienie dokumentacji rejestrowej oraz czynności prawne, 
• Sposoby zabezpieczenia interesu spółki i usprawnienie jej procesów,
• Zabezpieczenie warunków realizacji umowy i dochodzenia roszczeń,
• Poznanie zasad tworzenia uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki, 
• Porównanie zmian w przepisach, które wchodzą w życie w 2021

Metodyka

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z case study, podczas którego 
uczestnicy na podstawie konkretnych przykładów rozwiązywanych podczas szkolenia 
zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie Kodeksu Spółek Handlowych, jak również zdobędą 
wiedzę dotycząco zasad rządzących odpowiedzialnością organów zarządzających w spółce.

Dla kogo warsztat

• Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
• Kierowników Biura Zarządu
• Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
• Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
• Osoby wspierające prawne działania organów spółek
•  Wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu KSH i KC

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS. Tym razem było to szkolenie z 
Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co 
mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, 
praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest



Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

1. Prawo holdingowe

• co do jest prawo holdingowe,
• rodzaje grup spółek,
• spółka dominująca i spółka zależna
• wiążące polecenia spółki dominującej,
• odpowiedzialność i jej wyłączenia za działania objęte wiążącymi poleceniami,
• odpowiedzialność za działania spółki zależnej

2. Rada nadzorcza „po nowemu”

• obowiązki informacyjne zarządu względem RN,
• odpowiedzialność RN,
• obligatoryjne sprawozdania z działalności RN do WZA i ZW,
• doradca zewnętrzny, tryb powoływania, cel,
• zgoda RN na umowę ze spółką dominującą
• komitety RN,
• protokołowanie zebrań RN

3. Składanie wniosków do KRS via PRS (Portal Rejestrów Sądowych)

4. Zawiadomienia akcjonariuszy drogą elektroniczną (nowelizacja od 5.10.2021 r.)

5. Prosta spółka akcyjna (odrębności od spółki akcyjnej)



Trener
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Tomasz Sanocki

Od 2014 roku jestem radcą prawnym w zakresie prowadzenia 
szkoleń to uczestniczyłem w 2018 roku jako szkoleniowiec w 
ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego 
wprowadzenia protokołu elektronicznego w ramach KPC, 
natomiast od 2019 roku jestem również wykładowcą na Wyższej 
Szkole Bankowej we Wrocławiu prowadząc zajęcia dla studentów z 
zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo pracy, wstęp 
do prawoznawstwa, prawo handlowe).

W trakcie przygotowania do wykonywania zawodu radcy prawnego 
zdobyłem szerokie doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i 
praktyczne podczas pracy w Sądzie we Wrocławiu, najpierw na 
stanowisku administracyjnym, a następnie na stanowisku 
asystenta sędziego, łącznie przez okres przekraczający 10 lat. 
Kluczowe elementy doświadczenia związanego z wykonywaniem 
zawodu radcy prawnego pozyskałem z kolei podczas pracy w 
renomowanej Kancelarii na wrocławskim rynku usług prawnych.

 


