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Dział szkoleń portalu Podatki.biz  wraz z partnerem merytorycznym  Robert Solga i Wspólnicy 
Kancelarią  Radców Prawnych zapraszają na  

Konferencja  

Praktycy dla Praktyków 

 „Odpowiedzialność Kadry Zarządzającej w spółkach kapitałowych” 

Wisła, 2-3 października 2013 r. 
Miejsce: Hotel Stok, Wisła, ul. Jawornik 52A 

www.hotelstok.pl 

Cel konferencji 

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem biorą na siebie dużą odpowiedzialność. Podejmowane na co 
dzień decyzje mają wpływ na osiągane zyski, kondycję i wizerunek spółki, ale także mogą wiązać się 
z osobistą odpowiedzialnością cywilną i karną. Ryzyko rośnie w czasach kryzysu i wzrastającej 
przestępczości gospodarczej, która pociąga za sobą również duże zainteresowanie biznesem ze 
strony władz skarbowych i organów ścigania.  

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym, które pozwoli poznać lub 
odświeżyć i uaktualnić wiedzę o ograniczaniu ryzyka związanego z pełnieniem funkcji członka 
zarządu, rady nadzorczej, sprawowania funkcji dyrektora, czy głównej księgowej. 

Tematykę konferencji zaplanowano szeroko, by temat zrealizować kompleksowo i zapewnić rzetelną 
wiedzę związaną ze wszystkimi aspektami pełnienia funkcji zarządczych. 

Zasadniczo szkolenie omawia sytuację w spółkach kapitałowych, ale wiedza będzie przydatna także 
wspólnikom spółek osobowych, których odpowiedzialność ma jeszcze szerszy zakres. 

Co wyróżnia nasze szkolenie: 

 Wiedza przekazywana wyłącznie przez praktyków z dużym doświadczeniem 

 Czas na indywidualne konsultacje i dostępność wszystkich specjalistów w czasie trwania 
konferencji 

 Czas na dyskusje i wymianę doświadczeń w gronie osób pełniących podobne funkcje 
w przedsiębiorstwach. 

Grupa docelowa: 

Szkolenie skierowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, dyrektorów 
finansowych a także prokurentów, pełnomocników ds. zarządu, dyrektorów oraz kierowników biur 
zarządu, głównych księgowych, prawników. 

 

http://www.hotelstok.pl/
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Tematyka: 

 

Kompetencje kadry zarządzającej w spółkach 

Uprawnienia i zakresy odpowiedzialności członków zarządu, prokurentów oraz rad nadzorczych 

Odpowiedzialność cywilna 

Odpowiedzialność karna 

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe 

Odpowiedzialność karno-skarbowa 

Prawo upadłościowe dla członków zarządów  

Odpowiedzialność za rachunkowość w spółce 

Zasady zatrudniania kadry zarządzającej- korzyści dla zarządu i dla spółki 

Konstrukcja korzystnych i bezpiecznych kontraktów managerskich 

Różnice w odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia 

Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej za działania osób mających dostęp do informacji poufnych 
na rynku kapitałowych w związku z ich ujawnieniem lub wykorzystaniem 

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu - czy warto wykupić polisę D&O 

Zarządzanie prywatnym majątkiem w świetle możliwej odpowiedzialności 

Procesy przeciwko członkom zarządu – kwestie dowodowe 

Sposoby obrony przeciwko roszczeniom wierzycieli spółki 

 

Odpowiedzialność za długi, za niewykonanie obowiązków, za działanie na szkodę, za ujawnienie 

informacji poufnych, odpowiedzialność za ZUS i podatki…. 

Wiedza pozwala unikać nadmiernego ryzyka i minimalizować skutki błędów! 

Koszt uczestnictwa w konferencji: 

 1490 zł+ 23% VAT – za osobę – przy zgłoszeniu 1 osoby 

 1390 zł+ 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z tej samej firmy 

Cena zawiera:  

 udział w konferencji,  

 dodatkowe konsultacje z wykładowcami,  

 materiały,  

 certyfikat, 

 lunch (I i II dzień), przerwy kawowe,  

 kolację tematyczną i wieczorne kręgle, 

 nocleg ze śniadaniem (doba hotelowa od 14.00 w dniu przyjazdu do 12.00 w dniu wyjazdu), 

 bezpłatny dostęp do basenu, jacuzzi i strefy wellness (8 pomieszczeń rekreacyjnych,  łaźnie, sauny), 

 rabat na zabiegi Spa (płatne osobno). 
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Sylwetki wykładowców: 

 

Małgorzata Gabrysz – doradca do spraw  ubezpieczeń  gospodarczych. Specjalizuje się 

w optymalizacji  ryzyk  finansowych będących  skutkami zdarzeń losowych. Obecnie właściciel  

Kancelarii Partnerskiej Gabrysz i Doradcy http://www.gabryszidoradcy.pl. Autor innowacyjnej  

koncepcji „Sukcesja Finansowa” pozwalającej na nowe podejście do świata  ubezpieczeń poprzez 

połączenie wiedzy z zakresu prawa, podatków, finansów. Praktyk: przedsiębiorca, szkoleniowiec, 

menedżer. Z wykształcenia inżynier, z przekonania humanista. Wiedzą i doświadczeniem z zakresu 

ubezpieczeń i finansów dzieli się z partnerami biznesowymi od 20 lat. 

Robert Solga - radca prawny, wspólnik kancelarii prawnej zajmującej się na co dzień doradztwem prawnym dla 

przedsiębiorców, w tym zagadnieniami korporacyjnymi. Autor bloga „Jak walczyć z nieuczciwą 

konkurencją: tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji” www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl. 

Praktyk, w swojej karierze pełnił również funkcję syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego oraz likwidatora. 

Reprezentuje klientów w sprawach sądowych, w tym członków zarządów w procesach związanych 

z odpowiedzialnością za długi spółki. Publikuje w serwisie www.podatki.biz. Doświadczony trener - autor 

wielu szkoleń poświęconych zagadnieniom istotnym dla prowadzących działalność gospodarczą.  

 

Łukasz Chmielniak – adwokat specjalizujący się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych. 

Założyciel specjalistycznej kancelarii Chmielniak Adwokaci, autor bloga „Białe Kołnierzyki.  Jak bronić się 

przed odpowiedzialnością karną gospodarczą i karną skarbową” bialekolnierzyki.com.pl. W ciągu 

ponad dwunastu lat praktyki zawodowej zdobył bogate doświadczenie jako obrońca 

w skomplikowanych i wieloaspektowych sprawach karnych gospodarczych oraz karnych skarbowych, 

w których krzyżowały się materie prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i prawa karnego. 

Bronił w procesach o oszustwo, nadużycie zaufania oraz działanie na szkodę spółki. Bliskie są mu 

również sprawy z zakresu odpowiedzialności karnej lekarzy, przestępstw korupcyjnych, 

przetargowych oraz prania brudnych pieniędzy. 

 

Romuald Gabrysz – Prezes Zarzadu TaxNet Sp. z o.o., wydawca i redaktor prowadzący serwisu 

www.podatki.biz (dawniej www.podatki.pl), redaktor naczelny miesięcznika Ekspert Księgowy, doświadczony 

trener, autor wielu książek poświęconych rachunkowości i zagadnieniom podatkowym, autor i współautor 

kursów i e-kursów podatkowych.    

 

 

 

http://www.gabryszidoradcy.pl/
http://www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl/
file:///C:/Users/KS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/KS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.podatki.biz
file:///C:/Users/KS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/bialekolnierzyki.com.pl
file:///C:/Users/KS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/KS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.podatki.biz
http://www.podatki.pl/
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02.10.2013 DZIEŃ I – WYKŁADY, CASE STUDY, KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

10.00  Rejestracja uczestników, powitalna kawa i herbata 

10.30 – 12.00 Radca prawny Robert Solga: Odpowiedzialność cywilnoprawna i odszkodowawcza 
członków zarządu spółek kapitałowych  
1. Pozycja kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych 

 prawa i obowiązki członka zarządu 

 kompetencje członka zarządu 

 granice działań i odpowiedzialność prokurenta 

 wymagany stopień staranności przy pełnieniu funkcji 
 pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników 

(akcjonariuszy)  

2. Odpowiedzialność członka zarządu wobec spółki i wspólników 

 odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 
sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki  

 przykłady działań lub zaniechań sprzecznych z prawem lub umową spółki 
 zakres odpowiedzialności 
 przedawnienie roszczeń 

 wygaśnięcie mandatu członka zarządu   
 odpowiedzialność mimo uzyskania absolutorium przez członka zarządu 

 zrzeczenie się roszczenia przez spółkę 

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu w razie bezskuteczności 
egzekucji wobec spółki 
 zakres odpowiedzialności 
 jak uchronić się od odpowiedzialności 
 przedawnienie roszczeń 

 strategia procesu w razie pozwania przez wierzycieli spółki 
4. Odpowiedzialność przy założeniu spółki i podwyższeniu kapitału zakładowego 

5. Odpowiedzialność za działanie z przekroczeniem zakresu umocowania 

6. Odpowiedzialność na podstawie prawa wekslowego  
7. Inne podstawy odpowiedzialności 

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa 

12.15 – 13.15 Robert Solga : Jak zatrudniać i nagradzać członków zarządu, rady nadzorczej 
i kluczowych pracowników 

 Korzyści i problemy związane z umową o pracę, umową o dzieło i kontraktem 

managerskim, odpowiedzialność w ramach wymienionych umów 

 Odpowiedzialność materialna na podstawie kodeksu pracy 

 Umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania oraz po ustaniu stosunku 

pracy 

 Odwołanie ze składu zarządu a rozwiązanie umowy o pracę 

13.15 – 14.30 Lunch, możliwość zameldowania i zajęcia pokoi od g. 14.00 

14.30 – 15.15 Romuald Gabrysz: Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki 

 Polityka rachunkowości w firmie – wprowadzanie polityki rachunkowości, 
zmiany w polityce rachunkowości 

 Obowiązki sprawozdawcze spółek, odpowiedzialność za wypełnianie 
obowiązków sprawozdawczych 

 Obowiązki związane z badaniem i publikacją sprawozdań finansowych 

 Odpowiedzialność porządkowa, karna i karna skarbowa za przestępstwa 
i wykroczenia związane z rachunkowością spółek 
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15.15 – 16.15 Ograniczenie odpowiedzialności władz spółki za zobowiązania podatkowe 

 1. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i odpowiedzialność płatnika 

2. Konsekwencje i odpowiedzialność za działania zmierzające do obejścia prawa 

3. Ograniczenie odpowiedzialności osób zarządzających 

 Znaczenie procedur i instrukcji podatkowych 

 Uregulowanie obowiązków i uprawnień pracowników 

 Kontrola wewnętrzna, postępowanie pokontrolne, przesłanki do 

zastosowania czynnego żalu  
 Interpretacje  podatkowe w kwestiach zdarzeń przyszłych i obecnych – rola 

ochronna interpretacji 

4. Czynne uczestnictwo w postępowaniach podatkowych, prawa podatników, 
możliwości dowodowe, procedura odwoławcza od niekorzystnych decyzji 

w sprawach podatkowych, postępowanie karne skarbowe 

5. Kwestie podatkowe związane z polisami D&O (odpowiedzialności cywilnej 
członków zarządu) 

16.15 – 17.00 Małgorzata Gabrysz - Osobista odpowiedzialność osób pełniących kluczowe funkcje 

-Ubezpieczenie OC członków władz i menedżerów ( D&O)  

 Źródła odpowiedzialności a przedmiot ubezpieczenia: dlaczego?             

 Charakter i zakres  ubezpieczenia: kto? co? kiedy? gdzie?  

 Wybór ubezpieczyciela: Z kim?  

 Koszty ubezpieczenia: Za ile? 

 Zawarcie umowy: Jak? 

17.00-18.00 Konsultacje indywidualne (dostępni również wykładowcy z dnia II) 

20.00 Kolacja tematyczna, możliwość kontynuowania indywidualnych konsultacji 

i relaksu przy kręglach.   

 

03.10.2013 CZĘŚĆ I – WYKŁADY, CASE STUDY (Uwaga! Wymeldowanie do godziny 12.00) 

9.30 – 12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Łukasz Chmielniak: Ochrona członków zarządów przed 
odpowiedzialnością karną związaną z wykonywanymi funkcjami 
1. Niedopełnienie obowiązków i nadużycie uprawnień przez członków zarządów 

spółek kapitałowych 

2. Wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie cudzego błędu przez członków kadry 
kierowniczej w celu uzyskania korzyści majątkowej 

3. Wiarygodność dokumentów a odpowiedzialność karna 

4. Zapobieganie odpowiedzialności karnej w związku z postępowaniem 
upadłościowym 

5. Dochowanie obowiązków informacyjnych w spółkach kapitałowych w celu 
minimalizacji odpowiedzialności karnej 

6. Podanie nieprawdziwych danych podatkowych a odpowiedzialność karna 

7. Terminowe sporządzanie oraz zgłaszanie do rejestru sprawozdań finansowych 
w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. 

8. Okoliczności wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność karną 

 Umyślność i nieumyślność 

 Wina oraz okoliczności wyłączające winę (znaczenie oparcia decyzji 
gospodarczej na badaniach, ekspertyzach i opiniach) 

 Bezprawność oraz okoliczności wyłączające bezprawność (zgoda 
pokrzywdzonego, absolutorium, dozwolone ryzyko gospodarcze) 

 Czynny żal, klauzula niepodlegania karze w przypadku ujawnienia 

przestępstwa 

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa 
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12.45 – 13.45 Romuald Gabrysz – sukcesja finansowa, planowanie spadkowe, zabezpieczenie 

majątku i kapitału. 
 Ustroje majątkowe małżeńskie, zasady dziedziczenia 

 Konstrukcje zabezpieczające wspólników i spadkobierców wspólników 
w spółkach kapitałowych 

 Finansowanie sukcesji 

13.45 – 14.45 Lunch 

14.45 – 16.00 Łukasz Chmielniak: Ochrona członków organów spółek kapitałowych oraz innych 
osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy przed odpowiedzialnością karną   

 1. Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej za działania osób mających dostęp 
do informacji poufnych na rynku kapitałowych w związku z ich ujawnieniem lub 
wykorzystaniem 

2. Ochrona przed odpowiedzialnością za ujawnienie informacji poufnych 

w codziennej działalności organizacji 
3. Ochrona przed odpowiedzialnością za ujawnienie informacji poufnych w związku 

z dokonywaniem transakcji na rynku kapitałowym 

4. Ochrona przed odpowiedzialnością za ujawnienie tajemnicy zawodowej na rynku 
kapitałowym 

16.00-17.00 Robert Solga : Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki 
i odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku 

 “Właściwy czas” na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
 kto jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  
 termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i konsekwencje jego 

uchybienia  

 konsekwencje braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości  
 jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości  
 w jaki sposób zarząd może bronić się przed roszczeniami wierzycieli spółki 

17.00 Sesja dyskusyjna po wykładach, konsultacje indywidualne,  ZAKOŃCZENIE DNIA II 
 

Kontakt w sprawie rezerwacji miejsca: szkolenia@solga.pl  

Katarzyna Solga, tel. 662 050 782 

  


