
Polskie Towarzystwo Prawa i
Gospodarki Rynkowej

www.towarzystwo.org.pl

Tel 22 487 95 11 ; Tel kom 694 771 413

EFEKTYWNE DZIAŁANIE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ I
SPRANE FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU

(DOKUMENTACJA, ZATRUDNIANIE ,MANDAT, NADZÓR I KONTROLA,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ )

Efektywny nadzór I sprawne działanie - Wyższa jakość zarządzania

31.07.2018  Warszawa ,Centrum Giełd
Owe , Książęca 4 Warszawa

595 zł + VAT od osoby
545 zł + VAT od osoby, dla 2 osób
495 zł + VAT od osoby, dla 3 osób



1.Kluczowe warunki i regulacje w zakresie
prowadzenia dokumentacji spółki

Prowadzenie dokumentacji w świetle Kodeksu spółek

handlowych w spółce z o.o.

Prowadzenie dokumentacji w świetle ustawy o

rachunkowo ści

Podpisywanie dokumentacji

✔ 

1. Uchwały wyra żaj ące zgod ę i „opiniuj ące”
2. Jakie sprawy wymagaj ą uchwał rady nadzorczej?
3. bł ędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie

uchwały

Efektywne działanie spółki kapitałowej i zasady
sprawnego funkcjonowania zarządu.sprawnego funkcjonowania zarządu. /Efektywna/Efektywna
spółka → Wyższa jakość zarządzania/spółka → Wyższa jakość zarządzania/

(Mandat członka zarządu, Zatrudnianie, Kontrakt Managerski, Nadzór
nad spółką, Dokumentacja , zakładanie i likwidacja)

Sędzia : Leszek Ciulkin

Sędzia S ądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach
gospodarczych.(VII Wydział Gospodarczy). Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury z zakresu post ępowania rejestrowego, zagadnie ń dotycz ących spółek, elementów
procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i post ępowanie
rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego
post ępowania upadło ściowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

31.07.2018

Miejsce
Centrum Giełdowe,
Warszawa, Książęca 4

9.30-19.00

Dla kogo?

Zarz ąd



✔ potwierdzenia sald,
✔ zarz ądzenia
✔ aneksy + kto podpisuje czy zarz ąd czy główny ksi ęgowy

✔ WZA i NWZA.

✔

2.Uwarunkowania prawne działania spółki

Procedura tworzenia spółki z o.o.

1. wersja tradycyjna oraz elektroniczna
2. niezb ędne dokumenty
3. formularze
4. (Procedura i opłaty}

Moment powstania spółki, spółka z o.o. w organizacji,

;

A. obowi ązki w zwi ązku z zako ńczeniem roku
obrotowego,

B. obowi ązki w zakresie sporz ądzania dokumentacji,

Kapitał zakładowy- zasady tworzenia,

3.Umowa spółki/statut spółki:

❑ umowa spółki, statut, akt zało życielski,
❑ zasady zmiany umowy spółki,
❑ czy zmiana umowy spółki wymaga do swojej
wa żno ści wpisu do KRS (rodzaje wpisów, wpisy
konstytutywne, a wpisy deklaratoryjne),
❑ jednoosobowa spółka z o. o.,
❑ powstanie jednoosobowej spółki z o. o.,
❑ uprawnienia jedynego wspólnika,
❑ konsekwencje pełnienia przez jedynego wspólnika
funkcji członka zarz ądu,
❑ czynno ści dokonywane przez jedynego wspólnika ze
spółk ą

4.Sprawne funkcjonowanie Zarządu w
spółce kapitałowej- mandat

Ustanowienie zarz ądu jako organu

Skład zarz ądu i jego wpływ na funkcjonowanie tego

organu

1. Zasada indywidualnego działania członków zarz ądu
spółki z o.o.

2. sprawy przekraczaj ące i nieprzekraczaj ące zwykłych
spraw spółki w spółce z o.o.

Członkowie rad

nadzorczych

Wspólnicy firm

Prokurenci

Radcowie prawni

Wła ściciele firm

Działy kadrowe

Efektywna spółka =
Wyższa jakość
zarządzania

Nadzór wła ścicielski

Relacja pomi ędzy
zarz ądem a rad ą
nadzorcz ą i
zgromadzeniem
wspólników (walnym
zgromadzeniem
akcjonariuszy) w tym
problematyka tzw.
wi ążą cych polece ń

Mandat członka zarządu

Bardzo cz ęsto długo ść  kadencji i
okres sprawowania mandatu nie
pokrywaj ą si ę. Co do zasady
mo żna wyró żni ć dwie sytuacje –
pierwsz ą, w której mandat wygasa
przed upływem kadencji (np.
odwołanie członka zarz ądu przed
upływem kadencji), oraz drug ą, w
której mandat wygasa po upływie
kadencji.

Kontrakt Mened żerski a
sprawowanie zarz ądu

1.  ń
 - nie

występuje kierownictwo
czy podporz ądkowanie.
Jest to zwi ązane ze



mandat a kadencja członka zarz ądu,

problem uzyskania mandatu i jego wygaśni ęcia

odpowiedzialno ść  zarz ądu wynikaj ąca ze sprawowania

mandatu

→ Członek zarz ądu spółki z ograniczoną
odpowiedzialno ści ą mo że by ć powołany na czas
okre ślony lub nieokre ślony, na kadencję
wspóln ą lub indywidualn ą. Jakie są szczegółowe
zasady liczenia czasu trwania kadencji i

mandatu członka zarz ądu?

Reprezentacja a prowadzenie spraw spółki

reprezentacja spółki kapitałowej- na podstawie spółki z

ograniczon ą odpowiedzialno ści ą

reprezentacja a prowadzenie spraw spółki

Członek zarz ądu pełnomocnikiem spółki kapitałowej

Członek rady nadzorczej pełnomocnikiem spółki

kapitałowej

Prokurent a pełnomocnik

 ń

ż

ZASADY UDZIELANIA I ODWOŁYWANIA PROKURY

którzy przedsi ębiorcy mog ą ustanowi ć prokurenta?

które organy spółki uprawnione s ą do udzielenia

prokury?

kto i w jakich przypadkach mo że odwoła ć prokurę?

rodzaje prokury: prokura ł ączna, samodzielna,

oddziałowa i mieszana

Ą  Ę

Prokurent a Zarz ąd, Rada Nadzorcza i Wspólnicy -

wzajemne relacje i zasady współpracy

zalety i wady ustanowienia prokurenta w spółce

5.Zasady zatrudniania członków zarządu ,
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z
członkami zarządu ( kontrakt menedżerski )

❑ umowa o prac ę,
❑ umowa zlecenie,
❑ kontrakt menad żerski
❑ kto z członkiem zarz ądu podpisuje umow ę o prac ę,
❑ Jaka podstawa zatrudnienia?

specyfik ą zarz ądu. Daje
du żo wi ększ ą
samodzielno ść  i swobodę.
To do zatrudnionego
mened żera nale ży wybór
sposobu zarz ądzania
przedsi ębiorstwem.

nie jest umow ą o prace
lecz umow ą cywilno –

ą. Oznacza to, że
Kodeks Pracy nie ma tu
zastosowania, a w
sprawach spornych nie
rozstrzyga s ąd pracy

2.

Rada Nadzorcza - czy i
kiedy może odwołać
prezesa i zarząd ?

Czy rada nadzorcza może
zawiesi ć członka zarz ądu
w pełnieniu przez niego
swojej funkcji wył ącznie
je  żeli mo  żliwo  ść  tak ą
przewidziano w umowie
spółki czy  te ż podstawie
innych przesłanek?

Kiedy Rada Nadzorcza
spółki z o.o. mo że  zwolni ć
prezesa spółki ?

Kiedy  rada nadzorcza
mo że delegowa ć  swoich
członków do czasowego
wykonywania tej czynności
?

Zatrudnianie członków
zarządu + zawieranie
umów o pracę.

Optymalna  forma
zatrudnienie członków
zarz ądu w spółce

Samo powołanie w skład zarz ądu
nie oznacza automatycznie
nawi ązania przez powołanego i
spółk ę umowy o prac ę czy umowy
cywilnoprawnej. 

ś ą
 ą

ż ć 
 W pierwszym

przypadku członek zarz ądu może
by ć wynagradzany zgodnie z



❑ Jak o wynagrodzeniu zarz ądu decyduj ą wspólnicy
❑ Wynagrodzenie bez umowy
❑ Pełnienie funkcji członka zarz ądu spółki bez
wynagrodzenia
❑ Koszty usług świadczonych przez członków zarządu
na rzecz spółki
❑ zasady odwoływania członków zarz ądu.

❑  ą ę 
ą

→ Ż

! Kontrakt managerski (kontrakt manegerski,

mened żerski lub menad żerski) jest umową o
prace lecz umow ą cywilno – prawną – dlatego
te ż tak wa żne jest, by obie strony
zatrudnienie na kontrakt dobrze przemyślały i
zabezpieczyły w umowie swoje interesy.

1. czym jest kontrakt mened żerski?
2. organy uprawnione do zawierania kontraktów

mened żerskich,

3. w tym problem spółek jednoosobowych
4. korzy ści wynikaj ące z kontraktów menedżerskich

→ Ż

1. autonomia stron w kształtowaniu tre ści kontraktu
2. problem podporz ądkowania menedżera
3. podział ryzyka decyzyjnego
4. sposób kształtowania wynagrodzenia

6.Dokumentacja w zakresie kontrolowania i
zawierania umów:

kluczowe warunki i regulacje w zakresie dokumentacji

spółki

7.Sprawowanie nadzoru w Spółce z o.o. i
S.A.
! Rada nadzorcza spółki z o.o., choć nie jest
przeło żonym członka jej zarz ądu, może go
zwolni ć. W tym celu musi jednak odwołać go z
funkcji i rozwi ąza ć z nim umow ę na mocy jednej

uchwały .

 ę ą ą ą 

umow ą o prac ę, umow ą
cywilnoprawn ą b ądź w ramach
wył ącznie stosunku
organizacyjnego



 ążą ń

Czy i kiedy Rada Nadzorcza mo że zawiesi ć / odwoła ć

członka zarz ądu lub prezesa zarz ądu sp. z o.o.

Kiedy Rada Nadzorcza spółki z o.o., musi zwolni ć

Prezesa ?

Rola Rady Nadzorczej i jej poszczegolnych członków

w procesach kontroli i nadzoru

Kontrola przez komisj ę rewizyjn ą

Szczególne Obowi ązki rady nadzorczej

Sprawozdanie rady nadzorczej dla wspólników i

akcjonariuszy jako element nadzoru wła ścicielskiego

Pozycja członka zarz ądu wobec rady nadzorczej

Wyznaczenie i kontrola przez biegłego rewidenta

Potwierdzenia sald - kto podpisuje ? ( zarząd czy

główny ksi ęgowy )

8.Rozwiązanie, likwidacja spółki z o. o
a wniosek o upadłość spółki (jako
ochrona zarządu).

❑ zakres odpowiedzialno ści członków zarządu

❑  ę ą
 ś

❑ wniosek o upadło ść  czy likwidacja spółki z o. o.

19.00 Zakończenie / Dyplomy


