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"MERYTORYCZNIE O RADZIE NADZORCZEJ" 

27 – 30 sierpnia 2015 r. w Odyssey ClubHotel Wellness & SPA *****, Dąbrowa, k/ Kielc 

 

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnego warsztatu. Celem jest  formułowanie zasad i wzorów dobrych 

praktyk w oparciu o przykłady z rzeczywistości biznesowej oraz doświadczenia prelegentów i uczestników. Prace 

rady nadzorczej i jej współpraca z zarządem, nie jest w pełni uregulowana formalnie. Dlatego pierwszorzędne 

znaczenie będzie miała wymiana poglądów, opinii i dyskusja w gronie praktyków, w celu wyłonienia zasad i 

ustanowienia najlepszych standardów. 

Prelegenci, m.in.: 

- dr Radosław Kwaśnicki, prof. Aleksander Chłopecki, prof. Tomasz Siemiątkowski, dr Jerzy Podlewski, mec. Witold 

Daniłowicz. 

Goście paneli dyskusyjnych, m.in.: 

-  Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP, Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft. 

DZIEŃ I.  

19.00 PANEL DYSKUSYJNY : Rola RN, nowe wyzwania w świetle zmieniającej się rzeczywistości; wartości 

przyświecające funkcjonowaniu organizacji 

DZIEŃ II  

9:15 – 11:30 Najczęstsze nieprawidłowości w funkcjonowaniu RN i jak ich unikać; dr Radosław Kwaśnicki 

 Kto może, kto musi (a kto nie może) formalnie być członkiem rady nadzorczej, w tym 

o zakaz konkurencji: ustawowy, statutowy, umowny i wizerunkowy  

o na co uważać przy składaniu „oświadczeń o braku przeciwwskazań” 

o sytuacja prawna tzw. „pracowniczych” członków rady nadzorczej  

 Powołanie / delegowanie do rady nadzorczej, w tym 

o wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowanie oddzielnymi grupami, jak w praktyce 

obchodzi się to prawo mniejszości 

 Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem 

o upływu kadencji 

o złożenia rezygnacji oraz 

o przypadki ustawowego zakazu pełnienia funkcji  

 Kto odpowiada i jakie są skutki, w tym dla spółki, „niewłaściwego” składu  rady  

 Przepisy, o których rzadko się pamięta, m.in., o art. 15 KSH, terminy udzielenia absolutorium, obowiązek 

spółki wykreślenia członka rady nadzorczej z KRS  

11:30 – 11:45 przerwa na kawę 

11:45 – 13:30 Kluczowe reguły dotyczące kompetencji i odpowiedzialności RN; prof. Aleksander Chłopecki 

 Prowadzenie spraw a reprezentacja spółki kapitałowej 

 Modele nadzoru: kontroler czy doradca strategiczny. Jedno nie wyklucza drugiego … 

o jak wiele zależy od przemyślanego statutu spółki 

 Rada nadzorcza w spółce akcyjnej niepublicznej i akcyjnej publicznej – na co należy zwracać szczególną 

uwagę 

 Kompetencje i obowiązki ustawowe rady nadzorczej, w tym m.in.  

o bieżący nadzór nad spółką w praktyce 

o ustawowe „zgody” (także poza Ksh) i skutki ich braku / oświadczenia ex post  

o powoływanie, odwoływanie oraz czasowe delegowanie do zarządu 

o umowy i spory z członkami zarządu, zasady nowoczesnych modeli wynagradzania menedżerów 

o kolegialny / indywidualny charakter kontroli przez członków rady nadzorczej 
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 Kompetencje i obowiązki statutowe członków rady nadzorczej, w tym m.in. 

o „mocna” vs. „słaba” rada nadzorcza 

o zgoda a opinia – co jest lepsze? 

o statutowe „zgody” (także poza Ksh) i skutki ich braku  

 Kontakty rady nadzorczej z akcjonariuszami, pracownikami, związkami (ze szczególnym uwzględnieniem 

spółki publicznej) 

 Uprawnienie rady nadzorczej do żądania od pracowników sprawozdań i wyjaśnień 

o whistleblowing 

 Odpowiedzialność członków rad nadzorczych (w teorii i praktyce) na gruncie: 

o prawa cywilnego (z uwzględnieniem ubezpieczeń D&O) 

o prawa karnego 

o prawa administracyjnego (w tym projektowane kary administracyjne na podstawie Transparency II 

w zw. z MAR) 

o faktycznej niemożności pełnienia funkcji w niektórych podmiotach. 

13:30 – 15:30 obiad 

15:30 – 16:45 Efektywna rada nadzorcza – doświadczenia z praktyki; mec. Witold Daniłowicz 

 Optymalny skład rady nadzorczej – law in action (wiedza, doświadczenie, „relacyjność”, reputacja) 

 Optymalny podział funkcji – kto ma być przewodniczącym / sekretarzem 

 Zaangażowanie czasowe członka rady nadzorczej w jej prace (z uwzględnieniem nowej wersji Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW) 

 Modele wynagradzania członków rad nadzorczych (przegląd wynagrodzeń) 

 Zasady zwrotu kosztów ponoszonych przez członków rad nadzorczych w związku z jej pracami  

 Podnoszenie kwalifikacji przez członków rad nadzorczych i zasady finansowania 

 Zawsze razem czy w podgrupach: bariery efektywności komitetów rady nadzorczej (zasadność powołania, 

zadania, skład, kwalifikacje członków) 

o komitet audytu (wybór i współpraca z audytorem) 

o komitet wynagrodzeń 

o komitet nominacji 

o inne komitety 

 Częstotliwość posiedzeń (wymogi kodeksowe, statutowe, rzeczywiste) – czy dobre są „stałe terminy” oraz 

program prac na dany rok obrotowy? 

 Pożądana aktywność członków rady nadzorczej poza posiedzeniami  

19:30 -  … Kolacja oraz  PANEL DYSKUSYJNY : Skuteczna RN  -  sukcesja,  budowanie kompetencji i 

autentycznej niezależności członków, efektywna współpraca  

DZIEŃ III. 

9:30 – 11:30 Posiedzenia Rady Nadzorczej – jak uniknąć zagrożeń; prof. Tomasz Siemiątkowski 

 Podejmowanie uchwał a inne czynności rady nadzorczej (kontakty pomiędzy członkami rady nadzorczej i 

ze spółką / biurem obsługi, także poza posiedzeniami) 

 Kiedy konieczne, a kiedy zalecane jest odbycie posiedzenia 

 Podejmowanie uchwał „na odległość”, przez „posłańca” oraz w tzw. trybie mieszanym 

 Dlaczego ważne jest „prawidłowo” zwołane posiedzenie, głosowanie w innym trybie, nieważność uchwał 

 Kto, kiedy i na czyj wniosek zwołuje posiedzenie 

o zwoływanie posiedzeń przez przewodniczącego 

o zwoływanie posiedzeń przez członka rady lub zarząd spółki  

 „Niebezpieczne” przerwy podczas posiedzeń rad nadzorczych 

 Treść i forma „zaproszenia” oraz załączniki 

 Porządek obrad 

o czy może być zmieniany podczas posiedzenia (także wówczas, gdy nie wszyscy członkowie rady 

nadzorczej biorą udział w posiedzeniu) 
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 Uczestnicy posiedzenia rady nadzorczej 

o czy zarząd ma prawo czy obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu 

o kto i kiedy powinien być zaproszony 

o kto zaprasza 

 Kworum (wymogi ustawowe oraz statutowe) 

o podczas posiedzenia – warunki delegowania, wymogi co do jego treści 

o poza posiedzeniem – praktyczne konsekwencje wymogów dotyczących kworum 

o w jakiej sytuacji członek rady oddający głos na posiedzeniu liczy się do większości, a nie liczy się 

do kworum? 

o rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej (odpowiedzialność za rezygnację w terminie 

powodującym powstanie szkody dla spółki) 

 Uchwała rady nadzorczej 

o jak redagować (i numerować) uchwały 

o ingerować czy nie ingerować w projekty uchwał (i dlaczego warto przesyłać takie projekty przed 

posiedzeniem) 

o kwestionowanie (zaskarżanie) uchwał rady nadzorczej – bolesne skutki błędów formalnych oraz 

materialnych 

 Głosowanie 

o pojęcie głosu oddanego 

o pojęcie większości głosów 

o wymóg większości głosów (kodeksowy, statutowy) 

o głos rozstrzygający – kto może go oddać i pod jakimi warunkami? 

o jawność – tajność głosowania 

o skutki prawne wstrzymania się od głosu 

o zdanie odrębne 

 Zasady sporządzania protokołów z posiedzeń oraz głosowań poza posiedzeniami (wzór dokumentu) 

11:30 – 11:45 przerwa na kawę 

11:45 – 13:00 Sprawdzone praktyki - Statut i Regulamin RN; dr Radosław Kwaśnicki 

W poszukiwaniu optymalnej regulacji statutowej i regulaminowej w odniesieniu do rady nadzorczej (i częściowo: do 

zarządu). Case studies,  wspólna praca na wzorcowych dokumentach 

13:00 – 15:00 obiad 

15.00 – 17.00 Cyberbezpieczeństwo, Cyberprzestępstawa;  dr Jerzy Podlewski. 

 Krótkie wprowadzenie 

 Co to jest cyberryzyko 

 Zakres cyberryzyk   

 Kto jest źródłem cyberryzyka 

 Trendy w cyberryzyku (badania, analizy) 

 Jak zarządzać cyberryzykiem na poziomie rady nadzorczej – wytyczne, strategia 

 Rola rady nadzorczej, zarządu, właścicieli, kierownictwa 

 Dobre/złe praktyki spółek  

 Podsumowanie, wnioski.  

 

19:30 -  Kolacja 

 


