PROGRAM SZKOLENIOWY
dla szkolenia
z zakresu: Prawo spółek – zagadnienia wybrane (spory korporacyjne, reprezentacja spółek,

osobista odpowiedzialność członków zarządu)
organizowanego w ramach projektu

„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i
warszawskiej”
Część I – Finansowanie

CZĘŚĆ OGÓLNA

Szkolenie pn.: „Prawo spółek – zagadnienia wybrane (spory korporacyjne, reprezentacja spółek,
osobista odpowiedzialność członków zarządu)” organizowane jest w ramach projektu pn.: „Prawo
gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”
POWR.02.17.00-00-0045/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 20142020)
Część II – Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kadry sądów powszechnych:
a) sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz rejonowych;
b) asesorów sądowych;
c) referendarzy sądowych z sądów rejonowych i okręgowych,
d) asystentów sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych
apelacji łódzkiej i warszawskiej specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym
gospodarczym.

Część I – Informacje ogólne
Szkolenie realizowane w wymiarze 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Forma zajęć: warsztaty, wykład

Część II – Cele i efekty kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników
szkolenia)
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami kodeksu spółek handlowych z zakresu
istotnych zagadnień stosunków wewnętrznych spółek handlowych, jakimi są spory korporacyjne.
Szkolenie obejmuje m. in. zaskarżanie uchwał w spółkach kapitałowych, wyłączenie wspólnika w
spółkach osobowych i spółce z o.o. i inne sytuacje, w których dochodzi do konfliktu interesów
pomiędzy wspólnikami. Drugi cel szkolenia obejmuje odpowiedzialność osób trzecich a zwłaszcza
członków zarządu i wspólników za zobowiązania spółek handlowych. Trzeci cel obejmuje
reprezentację i wewnętrzne funkcjonowanie spółek osobowych (prowadzenie spraw, nadzór) .
Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu
tych zagadnień, do wyjaśnienia indywidualnych wątpliwości pojawiających się na tle konkretnych
stanów faktycznej w praktyce orzeczniczej uczestników szkolenia.
w zakresie WIEDZY – uczestnik:
 Zapoznaje się z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego w omawianym zakresie,
 Poznaje aktualne stanowiska w literaturze przedmiotu,
 Systematyzuje posiadaną już wiedzę.
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik:
 Pogłębia umiejętność stosowania przepisów relewantnych dla omawianych zagadnień;
 Pogłębia umiejętność stosowania przepisów kodeksu cywilnego do stosunku spółki handlowej;
 Rozszerza umiejętność stosowania klauzul generalnych.
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – uczestnik:
 Zapoznaje się z gospodarczym znaczeniem 1) sporów korporacyjnych dla poszczególnych grup
wspólników (większościowych/mniejszościowych) i spółki, 2) odpowiedzialności z tytułu
niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki lub pogłębienie posiadanej wiedzy, 3) odpowiedzialności
wspólników w spółkach osobowych.
 Rozszerza umiejętność stosowania klauzul generalnych odwołujących się do norm społecznych
(dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego).
Część III – Treści programowe
A. Spory korporacyjne.
1. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych.
2. Indemnizacja szkody poniesionej przez wspólników mniejszościowych.
3. Wyłączenie wspólnika.
4. Wybrane zagadnienia ładu korporacyjnego w spółkach osobowych.

B. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółek handlowych.
1. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółek osobowych.
2. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółek kapitałowych.
C. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania spółek handlowych.
1. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych.
2. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych.
3. Odpowiedzialność wspólników spółek kapitałowych.
Część IV- Szczegółowe kryteria weryfikacji efektów kształcenia z uwzględnieniem specyfiki potrzeb
grupy
docelowej
bezpośrednio
związanej
z
wykonywanymi
zadaniami
przez
sędziego/asesora/referendarza sądowego/asystenta sędziego
Test jednokrotnego wyboru
Część IV – Zalecana literatura
Literatura podstawowa:
System Prawa Prywatnego, tom 16, Spółki osobowe, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016
System Prawa Prywatnego, tom 17A, Spółki kapitałowe, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015
System Prawa Prywatnego, tom 17B, Spółki kapitałowe, red. A. Szumański, Warszawa 2016
System Prawa Handlowego, tom 2, Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2012
A. Kidyba. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 1 i 2 Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca:
Uchwała SN (7) z 18.09.2013 r. sygn. III CZP 13/13
A. Kappes, Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały? Krytycznie o
uchwale 7 sędziów SN z 18 września 2013 r., PPH 2015 nr 9, i pozostałe artykuły z tego nru PPH.
K. Osajda, Niewypłacalność spółki z o.o., Warszawa 2014.
K. Kopaczyńska – Pieczniak, Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2014.

Szczegółowy harmonogram szkolenia:

Dzień I
Bloki
Godzinowe

Temat

10:00-11.30

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń w spółkach kapitałowych – zagadnienia wybrane

(2*45 minut)*

Prowadzący: prof. Aleksander Kappes

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:15

Problemy reprezentacji i prowadzenia spraw spółek kapitałowych

(2*45 minut)*

Prowadzący: prof. Aleksander Kappes

13:15-13:45

Przerwa obiadowa

13:45-15:15

Reprezentacja w spółkach osobowych. Uprawnienia kontrolne wspólników w spółkach
osobowych. Prowadzenie spraw w spółkach osobowych. Zaskarżanie uchwał wspólników
handlowych spółek osobowych

(2*45 minut)*

Prowadzący: dr Wiktor Matysiak.
15:15-15:30

Przerwa kawowa

15:30-17:00

Zbycie ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej (art. 10 k.s.h.), możliwość
zmiany umowy spółki osobowej bez zgody wszystkich wspólników (art. 9 k.s.h.)

(2*45 minut)*

Prowadzący: dr Wiktor Matysiak.

* 1 godzina lekcyjna=45 minut

Dzień II
Temat

Bloki godzinowe

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h.
Obowiązek zarządu spółki kapitałowej i spółki komandytowej zgłoszenia wniosku o
upadłość w świetle aktualnego prawa upadłościowego
Prowadzący: prof. Aleksander Kappes

9:00-10.30
(2*45 minut)*
10:30-10:45

Przerwa kawowa
Koncepcja odpowiedzialności przebijającej wspólników spółek kapitałowych wobec
ich wierzycieli de lege lata. Ochrona wspólników mniejszościowych w spółkach
kapitałowych – koncepcja roszczenia odszkodowawczego wobec wspólników
większościowych – nowe tendencje w literaturze
Prowadzący: prof. Aleksander Kappes
Przerwa obiadowa

10:45-12:15
(2*45 minut)*
12:15-12:45

Wyłączenie wspólnika ze spółki osobowej i spółki z o.o.
Odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych,
uwzględnieniem spółki partnerskiej
Prowadzący: dr Wiktor Matysiak
Przerwa kawowa

12:45-14:15
(2*45 minut)*
14:15-14:30
14:30-16:00

ze

szczególnym

Odpowiedzialność za zobowiązania spółek osobowych – c.d.
Prowadzący: dr Wiktor Matysiak.

(2*45 minut)*
* 1 godzina =45 minut
Opracował:

prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes

……………………………………………………………………
Podpis wykonawcy

Zatwierdził: ……………………………………………………………………
Podpis kierownika merytorycznego

dr Wiktor Matysiak

…………………………………………………………………
Podpis wykonawcy

