
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Część  3.8A - Ład korporacyjny – warsztaty - ZZL 
 

Cel zajęć:  
 
 Celem przedmiotu jest przedstawienie praktycznych zasad wdrożenia ładu korporacyjnego  
w przedsiębiorstwie/spółce. W jego ramach zaprezentowani zostaną główni gracze mający wpływ na 
działalność przedsiębiorstwa oraz ich rola w kształtowaniu ładu korporacyjnego. W dalszej kolejności 
przedstawione zostaną zasady zarządzania, na których opiera się idea ładu korporacyjnego oraz 
główne problemy związane z ich praktyczną implementacją. Wskazane zostaną również instrumenty 
realizacji powyższych zasad. 
 
 
Zakres tematyczny zajęć: 
 

1. Konstruowanie ram ładu korporacyjnego – główne podmioty i ich rola: 

 Akcjonariusze  

 Dyrektorzy 

 Zarząd  

 Interesariusze 
2. Zasady budowy dobrego ładu korporacyjnego: 

 Zakres odpowiedzialności i uprawnień 

 Delegowanie uprawnień 

 System wzajemnej kontroli 

 Profesjonalne decydowanie 

 Przejrzystość działania 

 Konflikty interesów i zarządzanie konfliktem 

 Budowanie systemu zachęt 
3. Problemy spotykane w trakcie budowania ładu korporacyjnego 

 
 
Liczba uczestników zajęć warsztatowych– około 15 osób/gr.  
  
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2020/2021 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2021 do września 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 
Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu  „Ład korporacyjny” dla studentów i studentek III roku 
studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie,  

 
w formie:  
warsztatów w łącznym wymiarze 5 godzin, w 1 grupie. 
 

 
 
 



 
 

 
 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. Konstruowanie ram ładu korporacyjnego – główne podmioty i ich rola 1 

2. 
Zasady budowy dobrego ładu korporacyjnego: 
 

3 

3. Problemy spotykane w trakcie budowania ładu korporacyjnego 1 

 
Warunki prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz 
zasady rozliczania Przedmiotu Zamówienia:  
Szczegółowo zostały określone w częściach  XI i XII ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo zostały określone w Zapytaniu ofertowym. 
 

 
 


