Katowice, dn. 2 sierpnia 2022 r.

Program szkolenia

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych
z perspektywy pracowników nadzoru właścicielskiego
Termin: 16 września br. (piątek), godz. 10.00-15.00
Miejsce: Centrum Konferencyjne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(ul. Jordana 18, sala 401, IV piętro)
Prelegent: Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad
nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie
papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk
zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia
efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie
Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.
Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania,
finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń
z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków
rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań
biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego
w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza”
i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu
NadzorKorporacyjny.pl.

Godzina*

Punkt programu

09.30-10.00

Rejestracja uczestników, powitalny serwis kawowy

10.00-10.05

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia
1. Podstawy prawne nowelizacji i termin wejścia w życie
2. Główne obszary nowelizacji
➢ wzmocnienie kompetencji rad nadzorczych
➢ grupy spółek
➢ zmiany o charakterze porządkowym i inne

10.05-11.30
3. Nowelizacja z perspektywy nadzoru właścicielskiego
➢ różne formy prawne nadzorowanych spółek
➢ spółki z udziałem kilku gmin
➢ zmiany z perspektywy zarządów i rad nadzorczych
11.30-11.45

Przerwa
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4. Omówienie

➢
➢
➢
➢
➢

11.45-13.15
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

13.15-13.30

zmian z punktu widzenia pracowników nadzoru właścicielskiego

kadencja liczona „na nowo”
protokołowanie posiedzeń zarządu i rad nadzorczych
staranność wynikająca z zawodowego charakteru swojej działalności
lojalność wobec spółki i zakaz ujawniania tajemnic także po wygaśnięciu mandatu
„nowe” roczne sprawozdanie rady nadzorczej (w tym ocena sytuacji spółki,
z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności
z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego)
udział biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej
komitety rady nadzorczej
doradca rady nadzorczej
dodatkowe zadania dla przewodniczącego rady nadzorczej
jawność głosowań
business judgement rule
raportowanie (stałe i ad hoc) zarządu na rzecz rady nadzorczej

Przerwa
5. Zadania do wykonania przed 13 października 2022 r.

13.30-14.30

6. Aktualizacja umów i statutów spółek

14.30-15.00

Możliwość indywidualnych konsultacji
*Podany harmonogram godzinowy jest orientacyjny i może ulec zmianie podczas szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.
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