Odpowiedzialność
majątkowa członków zarządu

Webinar
5 listopada 2021
start godz. 10.00

Funkcja członka zarządu w spółkach kapitałowych daje nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu firmy,
ale opatrzona jest w równej mierze dużą odpowiedzialnością (cywilną, podatkową czy wobec ZUS). Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie i całym swoim prywatnym majątkiem zarówno za decyzje własne, jak również za działania i przede wszystkim zaniechania podwładnych. Co zatem zrobić, aby zabezpieczyć swoją pozycję w zarządzie?
Jak zarządzać spółką nie narażając jednocześnie rodziny i majątku? Udział w webinarze pomoże rozwikłać wątpliwości odnośnie wyzwań stojących przed członkami zarządu oraz w jaki sposób uchronić się przed dotkliwymi skutkami
naruszeń.

Ogólny plan szkolenia:
Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie webinaru:
•

jaka jest rola i cechy szczególne zarządu jako
organu wykonawczego w spółkach kapitałowych

Uczestnicy:
•
•
•
•
•

członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych
doradcy członków zarządu i rad nadzorczych
pracownicy biura zarządu
pracownicy działu prawnego
wszystkie osoby zainteresowane tematyką
szkolenia

Korzyści:
W trakcie webinaru uczestnicy dowiedzą się m.in.
czego dotyczy odpowiedzialność majątkowa członków zarządu w spółkach kapitałowych.

Cena szkolenia: tylko 149 zł netto, która obejmuje udział w szkoleniu oraz możliwość zadawania
pytań na zakończenie webinaru.

Prowadzący: Adam Jankowski

1. Zarząd jako organ wykonawczy – rola, cechy szczególne
2. Zarząd w spółkach prawa handlowego
• zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
• zarząd w spółce akcyjnej
• zarząd w spółce partnerskiej
3. Odpowiedzialność majątkowa - charakterystyka
4. Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
• odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki
z tytułu podania fałszywych danych przy tworzeniu spółki lub przy podwyższeniu kapitału zakładowego
• odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki przy
bezskutecznej egzekucji z majątku spółki
o przesłanki odpowiedzialności
o okoliczności wyłączające odpowiedzialność
• odpowiedzialność wobec spółki
5. Odpowiedzialność członka zarządu w spółce akcyjnej
• odpowiedzialność cywilnoprawna wobec wierzycieli spółki
• odpowiedzialność wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym
z prawem lub postanowieniami statutu spółki
• odpowiedzialność na gruncie prawa upadłościowego i ordynacji podatkowej
• przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności
6. Odpowiedzialność członka zarządu w spółce partnerskiej
• możliwość prowadzenia spraw i reprezentowania
spółki przez zarząd
• odpowiednio stosowanie przepisów dotyczące
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
7. Sesja pytań i odpowiedzi
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Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział

Zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
lub mailem na adres:

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl

Odpowiedzialność majątkowa członków
zarządu
Webinar 5 listopada 2021
w cenie 149 zł netto

następujących osób w szkoleniu:

1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……….……………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 149 zł netto

Informacje
dodatkowe:
Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia.
Szczegóły organizacyjne oraz
faktura VAT zostaną wysłane
przed szkoleniem.

Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na
7 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia.

Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów
uczestnictwa w terminie 5 dni
roboczych.

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptację regulaminu sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf
oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
 Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach,
dlatego zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, Poznań 60538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają Państwo
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.
Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że zawarcie umowy ma charakter zawodowy.

WEB/21

Podpis zamawiającego
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

