Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie
prawa niemieckiego oraz polskiego

Centrum Giełdowe w

Termin: 2017-10-04

Miejsce:

Warszawie, Sala
Forum - poziom 1 (ul.

Udział: Fizycznie

Książęca 4)

04 października 2017 (środa)

11:00 - 11:25

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

11:25 - 11:30

Otwarcie konferencji

BLOK I: Wybrane zagadnienia odpowiedzialności z zakresu prawa handlowego

11:30 13:00

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki
Sposoby reprezentacji
Reprezentacja jednoosobowa, reprezentacja łączna
Skuteczność podziału zadań
Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce
Podstawy prawne odpowiedzialności
Zakres odpowiedzialności - znaczenie umowy o pracę
Zakres odpowiedzialności - znaczenie regulaminu zarządu
Wpływ absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce
Istota absolutorium
Pozycja spółki po udzieleniu absolutorium
Pozycja wspólników po udzieleniu absolutorium
Odpowiedzialność w sytuacji kryzysu finansowego spółki
Fałszywe dane w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
Odpowiedzialność za nienależyte wypłaty na rzecz wspólników
Zaniechanie zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o
dalszym istnieniu spółki
Zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

13:00 - 13:30

Przerwa kawowa

BLOK II: Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy

13:30 15:00

Reprezentacja spółki w sprawach z zakresu prawa pracy - uwagi ogólne
Reprezentacja na podstawie ustawy oraz na podstawie wyznaczenia
Wyznaczenie oraz skutki błędów w wyznaczeniu
Osoba działająca w imieniu pracodawcy a podmiot odpowiedzialny za
przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników
Podstawowe obowiązki w zakresie prawa pracy i sankcje za ich
niewykonywanie
Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę (forma, obowiązki informacyjne,
akta osobowe, świadectwa pracy)
Rejestracja spółki i jej pracowników
Wykonywanie umów o pracę (czas pracy, wynagrodzenie, mobbing,
dyskryminacja, molestowanie)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę
Reprezentacja spółki w ramach stosunku pracy
Rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie z funkcji członka zarządu
Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu pracownika spółki
Ryzyka odmiennej kwalifikacji świadczenia pracy przez członka zarządu
Wady i zalety zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę

15:00 - 16:00

Lunch

