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Szanowni Państwo, 
 
Z ogromną przyjemnością zapraszam na spotkanie „MERYTORYCZNIE O RADZIE NADZORCZEJ”, które będzie 
miało miejsce w dn. 27 – 30 sierpnia 2015 r. w hotelu Odyssey ClubHotel Wellness & SPA *****, w Dąbrowie k/ 
Kielc.  
 
Praca w radzie nadzorczej nieuchronnie łączy się z ciągłymi wyzwaniami: koniecznością oceny ryzyka, radzenia 
sobie z coraz to nowymi zagadnieniami, wynikającymi z bezustannie zmieniających się uwarunkowań 
zewnętrznych, gospodarczych, ekonomicznych czy prawnych. Jako Państwa solidny partner przygotowaliśmy 
wyjątkowe wydarzenie, prowadzone w formie warsztatów. Ma ono na celu, przede wszystkim, wymianę 
doświadczeń i wypracowanych rozwiązań pomiędzy wybitnymi praktykami. Będziemy poruszać newralgiczne 
tematy, bogato dokumentując je przykładami z naszej rzeczywistości biznesowej. 
 
Wierzymy, że będzie to również niepowtarzalna okazja, by spotkać się w gronie znamienitych reprezentantów 
zarządów i rad nadzorczych i podyskutować o najbardziej palących problemach, w warunkach sprzyjających 
wypracowaniu skutecznych recept. 
 
Prelegenci, to, m.in.: dr Radosław Kwaśnicki, prof. Aleksander Chłopecki, prof. Tomasz Siemiątkowski, 
dr Jerzy Podlewski. 

 
Główne zagadnienia warsztatów: 

‐ Najczęstsze nieprawidłowości w funkcjonowaniu rady nadzorczej i sposoby ich unikania  

‐ Kluczowe reguły dotyczące kompetencji i odpowiedzialności rady nadzorczej 

‐ Efektywna rada nadzorcza – doświadczenia z praktyki 

‐ Posiedzenia rady nadzorczej – jak uniknąć zagrożeń 

‐ Sprawdzone praktyki - statut i regulamin rady nadzorczej 

‐ Cyberprzestępczość, cyberbezpieczeństwo 

Przewidujemy również dwa panele dyskusyjne, z udziałem zaproszonych znakomitych gości. Pierwszy panel 
to: Rola RN, nowe wyzwania w świetle zmieniającej się rzeczywistości ( 27/08) oraz: Skuteczna RN - sukcesja, 
budowanie kompetencji i autentycznej niezależności członków, efektywna współpraca (28/08).  
Goście paneli dyskusyjnych, m.in.: Robert Mielżyński (enolog, właściciel mielzynski.pl; w trakcie potwierdzania), 
Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP, Paweł Jakubik, członek zarządu Microsoft. 
 

Odyssey ClubHotel Wellness & SPA *****, to kameralny, luksusowy obiekt idealny na spotkania biznesowe, 

oddalony od Warszawy o ok. 180 km (obok trasy S7). Swoją wyjątkowość zawdzięcza połączeniu nowoczesnej 

architektury, perfekcyjnie wkomponowanej w piękną panoramę świętokrzyskiego krajobrazu, z naturalnym i 

komfortowym designem. Ogromną atrakcją jest ekskluzywna strefa Wellness & Spa. Niepowtarzalnych wrażeń 

dostarcza też imponujących rozmiarów basen, jaskinia z basenem solankowym oraz kilka saun i łaźni. 

 

Koszt wydarzenia to 6 000 zł netto. Dla osób, które dokonają płatności do dnia 31/07 przewidujemy 15% upust. 

Członkostwo w Instytucie uprawnia Państwa do 5% zniżki, bez względu na termin zgłoszenia.  
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, prześlemy wówczas formularz zgłoszeniowy oraz szczegółową agendę 
spotkania. 
 

Ze względu na kameralny charakter obiektu, ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Z poważaniem 
Polski Instytut Dyrektorów 


