
  
 

 

Szkolenie 

Odpowiedzialność członków 
zarządu niemieckiej sp. z o.o. 
(GmbH) – pułapki i zalecenia 
(Szkolenie prowadzone przez niemieckich 
ekspertów tłumaczone symultanicznie na język 
polski) 

 
 

Termin 

28.03.2019 

godz. 10.00 - 16.30 

Miejsce 

Sala Konferencyjna AHK Polska 
ul. Miodowa 14 / Warszawa 

 

 
Cel szkolenia i grupa docelowa 
 
Prawo niemieckie stawia wysokie wymagania osobom, które kierują 
firmą jako członkowie (prezesi) zarządu. Prawdą jest, że orzecznictwo 
przyznaje członkom zarządu przedsiębiorczy margines w zakres 
działania, który może być tylko w ograniczonym zakresie kontrolowany 
przez sądy. Jednak ten margines w zakresie działania jest powiązany z 
wieloma obowiązkami, które zostały precyzyjnie opisane w 
orzecznictwie niemieckiego prawa GmbH. Wiele pułapek czai się tutaj. 
Członek zarządu ponosi ryzyko daleko idącej odpowiedzialności wobec 
spółki, akcjonariuszy i stron trzecich. Dlatego musi być zawsze 
rozważny i ostrożny, aby najlepiej przygotować się na potencjalny 
kryzys korporacyjny. 

Podczas seminarium przedstawimy typowe ryzyka związane z 
odpowiedzialnością członków zarządu oraz omówimy bieżące zmiany w 
ustawodawstwie i jurysdykcji. Udzielimy też odpowiedzi na 
następujące pytania: Jakie są błędy, które mogą prowadzić do 
odpowiedzialności? Co można zrobić, aby uniknąć takich błędów? Jak 
można zminimalizować odpowiedzialność w przypadku błędów? 

Prelegenci chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa wątpliwości i 
pytania również w zakresie ryzyk związanych z odpowiedzialnością 
związanych z konkretna branżą. Na Państwa pytania czekamy do dnia 
19.03.2019. 

Adresatami szkolenia są członkowie zarządu, osoby na kierowniczych 
stanowiskach, pracownicy działów prawnych, członkowie rad 
nadzorczych itp.  



  
 

 

Program 
 

I. Przegląd zasad odpowiedzialności menedżerskiej 

 

1. Odpowiedzialność członka zarządu względem spółki 

2. Odpowiedzialność członka zarządu wobec udziałowców 

3. Odpowiedzialność członka zarządu w stosunku do stron trzecich 

4. Odpowiedzialność na etapie tworzenia spółki 

5. Ochrona ubezpieczeniowa związana z ryzykiem odpowiedzialności 

członków zarządu 

 

II. Aktualne orzecznictwo dotyczące specyfiki branżowej 

odpowiedzialności członków zarządu 

 

III. Podsumowanie i dyskusja 

 

Prelegenci 

 

Jan Birkefeld, LL.M. (Norwich), prawnik od 2005 r., Jest partnerem w 

berlińskim biurze ZENK Rechtsanwälte. Jego głównym obszarem 

działania jest towarzyszenie przejęciom i restrukturyzacji 

przedsiębiorstw, a także bieżące doradztwo w zakresie prawa 

handlowego i korporacyjnego dla firm krajowych i zagranicznych. 
 

Stephan Schäfer jest prawnikiem w ZENK Rechtsanwälte w Berlinie od 

2015 roku. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym ośrodkiem 

badawczym prawa handlowego na Uniwersytecie w Bayreuth. Doradza 

średnim firmom i start-upom z Niemiec i zagranicy w kwestiach 

strukturalnych i operacyjnych związanych z tworzeniem spółek, 

transakcjami i zarządzaniem kontraktami. 

 
 


