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Dzieñ pierwszy, 14 kwietnia 2011, czwartek
9.30-10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00-12.30 Odpowiedzialnoœæ cz³onków organów spó³ki
kapita³owej
Status prawny i kompetencje zarz¹du spó³ki
kapita³owej w tym:
§
Kryteria pe³nienia funkcji w organach spó³ki
§
Normy prawne wynikaj¹ce z kodeksu spó³ek
handlowych i innych przepisów
§
Skutki naruszenia norm
§
Umowy miêdzy spó³k¹ a zarz¹dem
§
Umowa o pracê, zakaz konkurencji
§
Prowadzenie spraw spó³ki, reprezentacja
§
Zakres odpowiedzialnoœci za sprawy spó³ki
§
Rola prokurenta
§
Ograniczenia ustanowione uchwa³¹ rady nadzorczej
§
Rola walnego zgromadzenia/zgromadzenia
wspólników w bie¿¹cej dzia³alnoœci spó³ki
§
Zakres odpowiedzialnoœci zarz¹du przed
akcjonariuszami/udzia³owcami
§
Zasady ³adu korporacyjnego
§
Transparentnoœæ spó³ki w relacjach z inwestorami
Prelegent: Ewa Tomaszewska-Plecan, Urzêdnik s³u¿by cywilnej,
radca ministra w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Odpowiedzialnoœæ cywilnoprawna Zarz¹du i Rady
Nadzorczej w spó³kach prawa handlowego
§
Podstawy prawne, rodzaje i przes³anki
odpowiedzialnoœci cywilnej

§
Szczegó³owe

zasady odpowiedzialnoœci cywilnej
cz³onków zarz¹du wobec spó³ki, wierzycieli spó³ki
i osób trzecich
§
Zagadnienie nale¿ytej starannoœci wynikaj¹cej
z zawodowego charakteru dzia³alnoœci cz³onków
zarz¹du
§
Odpowiedzialnoœæ dotycz¹ca obowi¹zku
wnioskowania o og³oszenie upad³oœci spó³ki
§
Powództwo o naprawienie szkody wyrz¹dzonej
spó³ce (actio pro socio)
§
Praktyczne wskazówki dotycz¹ce zapobiegania
odpowiedzialnoœci cywilnej cz³onków zarz¹du
Prelegent: Robert Niczyporuk, Adwokat, Radca Prawny, Partner,
Kancelaria Domañski Zakrzewski Palinka
15.00-15.30 Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci w³adz spó³ek
kapita³owych – D&O (Directors & Officers)
Prelegent: Mec. Zimoch-Tucho³ka, Partner w kancelarii Domañski
Zakrzewski Palinka
15.30-15.45 Przerwa na kawê
15.45-17.15 Karne i karnoskarbowe aspekty odpowiedzialnoœci
Cz³onków Zarz¹dów spó³ek kapita³owych
§
Zarz¹d - Ÿród³a odpowiedzialnoœci
§
Rada nadzorcza - Ÿród³a odpowiedzialnoœci
§
Odpowiedzialnoœæ karna
§
Odpowiedzialnoœæ karno-skarbowa
Prelegent: dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, Adwokat, Counsel,
Kancelaria Domañski Zakrzewski Palinka
17.15 Zakoñczenie pierwszego dnia warsztatów

Dlaczego warto wzi¹æ udzia³ w warsztatach:

Warsztaty kierujemy do:

Funkcje pe³nione przez Cz³onków Zarz¹du Spó³ki to nie tylko szerokie kompetencje do dzia³ania w imieniu
spó³ki, ale tak¿e du¿a odpowiedzialnoœæ. Cz³onkowie Zarz¹du podlegaj¹ ró¿norakiej odpowiedzialnoœci,
zarówno cywilnej i karnej, jak i odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania podatkowe. Ponosz¹ ca³kowit¹
odpowiedzialnoœæ bez wzglêdu na to, czy w powstaniu zobowi¹zañ mieli swój udzia³, czy te¿ nie.

Sektorów: Energetyka, Finanse
i Bankowoœæ, Ubezpieczenia, Media,
Telekomunikacja, Farmacja, FMCG
a w szczególnoœci:
Prezesów
Cz³onków zarz¹du
Przewodnicz¹cych oraz Cz³onków Rad
Nadzorczych
Bieg³ych rewidentów
Radców prawnych
Prokurentów

Dlatego tak wa¿nym czynnikiem jest œwiadomoœæ tej odpowiedzialnoœci, ale równie¿ szeroka wiedza
w zakresie KSH, Ordynacji podatkowej, Prawa Upad³oœciowego i Naprawczego, Ustawy o rachunkowoœci,
etc.

Nie ka¿dy jest œwiadomy, ¿e podjêcie z³ej decyzji mo¿e okazaæ siê przestêpstwem, które
podlega karom.
Master Institute specjalnie dla Pañstwa organizuje warsztaty poœwiêcone tematyce odpowiedzialnoœci,
podczas których wybitni specjaliœci podziel¹ siê z Pañstwem swoimi doœwiadczeniami oraz odpowiedz¹
na najbardziej nurtuj¹ce pytania.

Dzieñ drugi, 15 kwietnia 2011, pi¹tek
9.30-10.00 Rejestracja i poranna kawa
10.00-11.30 Czy Cz³onek Rady Nadzorczej i Cz³onek Zarz¹du
odpowiada za rachunkowoœæ Spó³ki?
§
Co to

jest rachunkowoœæ?
zarz¹du w zakresie rachunkowoœci
§
Czy mo¿na ograniczyæ odpowiedzialnoœæ zarz¹du?
§
Obowi¹zki sprawozdawcze Spó³ki
§
Wspó³praca bieg³ego rewidenta z zarz¹dem spó³ki
§
Zakres odpowiedzialnoœci cz³onów rad nadzorczych
§
Sankcje karne
Prelegent: Barbara Misterska-Dragan, Cz³onek Rady Nadzorczej,
TVP, Prezes, Misters Audytor
§
Obowi¹zki

11.30-11.45 Przerwa na kawê
11.45-12.45 Zasady zatrudniania i wynagradzania cz³onków
organów spó³ek kapita³owych
Zasady zatrudniania i wynagradzania cz³onków
organów spó³ek kapita³owych
§
Zasady

wynagradzania kadry zarz¹dzaj¹cej
umów ³¹cz¹cych cz³onków zarz¹du ze spó³k¹
§
Umowa o pracê, umowa o dzie³o, umowa zlecenie,
kontrakt mened¿erski
§
Ramy odpowiedzialnoœci na podstawie umowy
o pracê i kontraktu mened¿erskiego
§
Rodzaje

§
Wypowiedzenie

oraz rozwi¹zanie umowy o pracê
a odwo³anie ze sk³adu zarz¹du
§
Umowy o zakazie konkurencji w czasie oraz po
ustaniu stosunku pracy
§
Odpowiedzialnoœæ materialna na podstawie Kodeksu
Pracy
§
Zasady wynagradzania cz³onków rady nadzorczej
Prelegent: Dariusz Kulgawczuk, radca prawny, Kancelaria Prawna
KWAŒNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
12.45-13.45 Lunch
13.45-15.15 Odpowiedzialnoœæ Cz³onków Zarz¹du spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i Cz³onków
Organów Zarz¹dzaj¹cych innych osób prawnych
za zaleg³oœci podatkowe
§
Zakres

podmiotowy odpowiedzialnoœci
§
Zakres przedmiotowy odpowiedzialnoœci
§
Przes³anki odpowiedzialnoœci
§
Uwolnienie siê od odpowiedzialnoœci
§
Odpowiedzialnoœæ solidarna
§
Ciê¿ar dowodu
Prelegent: Stefan Babiarz, Sêdzia, Naczelny S¹d Administracyjny
15.15 Zakoñczenie drugiego dnia warsztatów
i wrêczenie certyfikatów

Barbara Misterska–Dragan
Cz³onek Rady Nadzorczej, TVP S.A.
Prezes, Misters Audytor
Absolwentka Wydzia³u Handlu Zagranicznego Szko³y G³ównej Planowania
i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukoñczy³a równie¿ podyplomowe Studium
Pedagogiczne. W 2007 r. ukoñczy³a Studia Podyplomowe w zakresie – Metody
wyceny spó³ki kapita³owej. W 1991 roku za³o¿y³a spó³kê audytorsk¹ Misters Audytor
Sp. z o. o., w której jest Prezesem Zarz¹du. Od 2000 roku do paŸdziernika 2001 by³a Partnerem w
miêdzynarodowej firmie doradczej Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarz¹du Deloitte & Touche
Audit Sp. z o.o. Jest bieg³ym rewidentem, aktywnym cz³onkiem Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów i
cz³onkiem Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Bieg³ych Rewidentów (KIBR). W latach 1995-1999 by³a
Zastêpc¹ Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych KIBR. Od roku 2001 do roku 2006 by³a Cz³onkiem
Komitetu Standardów Rachunkowoœci. Od paŸdziernika 2001 r. do listopada 2003 r. – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa. W tym czasie by³a cz³onkiem: Komisji Papierów Wartoœciowych
i Gie³d, Komitetu Zarz¹dzania D³ugiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeñ Eksportowych,
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. By³a Przewodnicz¹c¹ Rad Nadzorczych: Agencji
Nieruchomoœci Rolnych, Banku Pocztowego S.A. oraz cz³onkiem Rady Nadzorczej „Impexmetalu” S.A. –
spó³ka publiczna. Wyk³adowca z zakresu rachunkowoœci na Uniwersytecie £ódzkim, Uniwersytecie
Warszawskim oraz w Szkole G³ównej Handlowej. Ukoñczy³a szkolenie i zda³a egzamin ze znajomoœci
zagadnieñ z zakresu Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej, blok ACCA
organizowany we wspó³pracy Stowarzyszenia Ksiêgowych i ACCA.

Dariusz Kulgawczuk,
radca prawny, Kancelaria Prawna KWAŒNICKI,
WRÓBEL & Partnerzy
Praktyk, radca prawny, LL.M. Universität des Saarlandes, wspó³pracownik
Kancelarii Prawnej KWAŒNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, w której kieruje dzia³em
procesowym oraz doradza przy transakcjach handlowym. W Kancelarii
KWAŒNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY od 2009 r. (wczeœniej wspó³pracowa³ z
miêdzynarodowymi i krajowymi kancelariami prawnymi). Doradza³ przy transakcjach M&A oraz
transakcjach zwi¹zanych z obrotem nieruchomoœciami. Prowadzi³ te¿ z³o¿one spory prawne o
charakterze korporacyjnym, ubezpieczeniowym oraz zwi¹zane z inwestycjami budowlanymi.
Posiada ponadto bogat¹ praktykê w bie¿¹cej obs³udze spó³ek, w tym w szczególnoœci z bran¿y
ubezpieczeniowej oraz budowlanej, jak te¿ spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa i jednostek
samorz¹du terytorialnego. Absolwent Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu w Cambridge oraz Uniwersytetu Kraju Zwi¹zkowego Saary (LL.M.). Studia na
Uniwersytecie Warszawskim zakoñczy³ z wyró¿nieniem. Autor licznych publikacji poœwiêconych
praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Wyk³adowca na krajowych i miêdzynarodowych
konferencjach i seminariach dotycz¹cych prawa gospodarczego (w szczególnoœci zaœ prawu spó³ek
oraz sporom prawnym).

Julita Zimoch-Tucho³ka,
Partner w kancelarii Domañski Zakrzewski Palinka
Jest specjalist¹ w zakresie prawa handlowego, cywilnego i ubezpieczeniowego oraz
papierów wartoœciowych. Doradza klientom w licznych transakcjach nabywania
akcji i udzia³ów polskich spó³ek przez podmioty zagraniczne, zawi¹zywania spó³ek
przez podmioty zagraniczne, oraz nabywania nieruchomoœci. Zajmuje siê równie¿
transakcjami prywatyzacyjnymi. Doradza wielu firmom w zakresie operacji na
rynkach kapita³owych. Jest wspó³autork¹ licznych analiz prawnych. Uczestniczy w pracach dla klientów
z ró¿nych sektorów, w szczególnoœci sektora ubezpieczeniowego, bran¿y reklamowej, mediów. Kieruje
biurem German Desk, utworzonym w obrêbie kancelarii, œwiadcz¹cym pomoc prawn¹ klientom
niemieckojêzycznym.

Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska
Adwokat, Counsel w kancelarii Domañski Zakrzewski Palinka
Jest docentem Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem
Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP w zakresie prawa karnego
procesowego. Wspó³pracuje z Fundacj¹ Helsiñsk¹ w ramach programów
Obserwator Wolnoœci Mediów i Klinika Niewinnoœæ. Jest ekspertem Rady
Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jest tak¿e
komentatorem dla Polsat News w programie „Ostatnia instancja”. Zajmuje siê sprawami
procesowymi z zakresu prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes),
odpowiedzialnoœci¹ karn¹ podmiotów gospodarczych, sprawami karno-skarbowymi, ochron¹ dóbr
osobistych oraz prawem prasowym.

Stefan Babiarz,
Sêdzia Naczelnego S¹du Administracyjnego
Od 1998 r., orzekaj¹cy w Izbie Finansowej, magister prawa. Dorobek zawodowy:
Sêdzia S¹du Rejonowego 1976-1994, Sêdzia S¹du Okrêgowego 1994-1997,
orzekaj¹cy przede wszystkim w sprawach spadkowych. Dorobek piœmienniczy: Glosa
do wyroku NSA z dnia 19 grudnia 2007 r., II FSK 1242/06, Jurysdykcja Podatkowa
2008, nr 3, s.73-76, (zagadnienie nadp³aty); Glosa do wyroku NSA z dnia 24
paŸdziernika 2007 r., II FSK 1212/06, Jurysdykcja Podatkowa 2008, nr 3, s. 73-76
(zagadnienie nastêpstwa prawnego spadkobierców w przypadku przeznaczenia przychodu uzyskanego
ze sprzeda¿y nieruchomoœci na cele mieszkaniowe); Glosa do wyroku NSA z dnia 7 czerwca 2000 r., III SA
1216/99, Glosa 2002, nr 2, s. 22-24 (zagadnienie nastêpstwa prawnego spadkobierców w przypadku
z³o¿enia wniosku o umorzenie zaleg³oœci podatkowej spadkobiercy); Glosa do wyroku NSA z dnia 6
lutego 2001 r., SA/Rz 1070/00, Glosa 2002, nr 9, s. 32-35 (zagadnienie dotycz¹ce uprawnieñ
podatkowych rad gmin); Glosa do uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów NSA z dnia 25 lutego 2002 r., FPS
13/01, Glosa 2002, nr 10, s. 25-29, (zagadnienie zwolnienia z opodatkowania wyrobów preferowanych).
Artyku³y: Jak interpretowaæ pojêcie „wydanie” postanowienia (decyzji) – uwagi na tle wyroku NSA z dnia
14 kwietnia 2007 r., II FSK 700/07, Jurysdykcja Podatkowa 2007, nr 6, s. 53-64, Maj¹tkowe i
niemaj¹tkowe prawa i obowi¹zki w systemie praw Cz. I, Prawa i obowi¹zki maj¹tkowe i niemaj¹tkowe w
prawie prywatnym, Z.N.S.A. 2006, nr 1, s. 31-45; Maj¹tkowe i niemaj¹tkowe prawa i obowi¹zki w
systemie praw Cz. II, Prawa i obowi¹zki maj¹tkowe i niemaj¹tkowe w prawie podatkowym, Z.N.S.A.
2006, nr 2, s. 21-41., Nastêpstwo prawne nabywców spadku w prawie podatkowym, Prawo i Podatki
2009, nr 3, s. 24-28; Ponowny obowi¹zek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, Cz. I, Prawo i
Podatki 2008, nr 4, s. 1-4; Ponowny obowi¹zek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, Cz. II,
Prawo i Podatki 2008, nr 5, s. 1-4; Przes³anki odpowiedzialnoœci cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych.
Prawo i Podatki. Wydanie Specjalne 2008, nr 5, s. 1-15; Zwolnienie podatkowe z art. 4a oraz projekty
zmian ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przegl¹d Podatkowy 2008, nr 10, s. 32-37;
Postêpowanie podatkowe w sprawach z zakresu nastêpstwa prawnego i odpowiedzialnoœci
spadkobierców oraz zapisobierców. Przegl¹d Podatkowy 2007 r., nr 7, s. 34-38. Monografie: Ordynacja
Podatkowa. Komentarz, wyd. I-V, art. 26-32, 34-39, 53-58, 80a – 80b, 81-119, 305n-305o, 306a-306n;
Stefan Babiarz, Bogus³aw Dauter, Bogus³aw Gruszczyñski, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Ma³gorzata
Niezgódka-Medek; Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, wyd. I-II; Koszty
postêpowania w sprawach administracyjnych i s¹dowo administracyjnych. Wyd. I-II, Stefan Babiarz,
Bogus³aw Dauter, Ma³gorzata Niezgódka-Medek; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, wyd. 2009, art. 17-17l, Stefan Babiarz, Lidia B³ystak, Bogus³aw Dauter, Andrzej
Gomu³owicz, Ryszard Pêk, Krzysztof Winiarski; Doradca podatkowy przed s¹dem administracyjnym.
Wyd. I, Stefan Babiarz, Bogus³aw Dauter, Sylwester Marciniak, Artur Mudrecki; Wzory pism w sprawach
podatkowych, Wyd. I-III, Stefan Babiarz, Bogus³aw Dauter.

Ewa Tomaszewska-Plecan
Urzêdnik s³u¿by cywilnej, radca ministra w Ministerstwie
Skarbu Pañstwa
Ukoñczone studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego – kierunek prawo cywilne, oraz Podyplomowe Studia Europejskie w
Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Doœwiadczenie w zarz¹dzaniu
zasobami ludzkimi i realizowaniu projektów szkoleniowych. Uprawnienia do
uczestnictwa w radach nadzorczych jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa. Udzia³ w organach
spó³ek kapita³owych. Praktyka w sprawowaniu nadzoru w³aœcicielskiego w imieniu Skarbu Pañstwa,
szczególnie w relacjach z zarz¹dami spó³ek i zwi¹zkami zawodowymi. Praktyk posiadaj¹cy du¿e
doœwiadczenie z realizacji szkoleñ z dziedziny prawa spó³ek, prawa Unii Europejskiej, prawa pracy,
zarz¹dzania i nadzoru w spó³kach prawa handlowego.

Robert Niczyporuk
Kancelaria Prawna Domañski Zakrzewski Palinka
Radca prawny i adwokat, partner w kancelarii Domañski Zakrzewski Palinka. Jest
specjalist¹wzakresie transakcji ³¹czenia i przejmowania firm, ich restrukturyzacji,
publicznym obrocie papierami wartoœciowymi oraz dzia³alnoœci na rynku
kapita³owym. Autor kilkudziesiêciu publikacji dotycz¹cych prawa spó³ek i dzia³alnoœci
gospodarczej, prawa i postêpowania cywilnego, upad³oœci, prawa
antymonopolowego i nieuczciwej konkurencji, publicznego obrotu papierami wartoœciowymi.

