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Jak korzystać z materiałów elektronicznych?
1

Ogólna charakterystyka spółek
1/1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1/1.1 Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1/1.2 Siedziba spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1/1.3 Wysokość kapitału zakładowego
1/1.4 Czas trwania spółki
1/1.5 Prawa i obowiązki wspólników
1/1.6 Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1/1.7 Wygaśnięcie mandatu członka zarządu z przyczyn innych niż
odwołanie
1/1.7.1 Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.
w związku z upływem kadencji
1/1.8 Mandat a kadencja członka zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
1/1.9 Odwołanie z funkcji członka zarządu
1/1.10 Prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
1/1.10.1 Obowiązki wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
1/1.10.2 Prawa korporacyjne wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
1/1.11 Obowiązek wniesienia wkładu
1/1.12 Obowiązek dokonywania powtarzających się świadczeń
niepieniężnych
1/1.13 Ustanowienie obowiązku spełniania powtarzających się
świadczeń niepieniężnych
1/1.14 Prokurent
1/1.14.1 Uwagi ogólne
1/1.14.2 Udzielenie prokury
1/1.14.3 Wpis prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego
1/1.14.4 Odwołanie prokury
1/1.14.5 Przekroczenie umocowania lub działanie bez
umocowania
1/1.15 Konsekwencje prawne śmierci wspólnika spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
1/2 Spółka akcyjna
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1/2.1 Organy spółki akcyjnej
1/2.2 Zarząd w spółce akcyjnej
1/2.3 Spółka akcyjna jako podmiot zaufania publicznego – emisja akcji
1/2.4 Walne zgromadzenie
1/2.5 Konsekwencje prawne śmierci akcjonariusza
Spółka jawna
1/3.1 Uwagi wstępne
1/3.2 Stosunek do osób trzecich
1/3.3 Stosunki wewnętrzne spółki
1/3.4 Konsekwencje prawne śmierci wspólnika spółki jawnej
Spółka partnerska
1/4.1 Wstęp
1/4.2 Zarząd
1/4.3 Istota spółki partnerskiej
1/4.4 Konsekwencje prawne śmierci wspólnika spółki partnerskiej
Spółka komandytowa
1/5.1 Charakterystyka spółki komandytowej
1/5.2 Wniosek o wpis spółki komandytowej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
1/5.3 Wkłady wnoszone do spółki komandytowej
1/5.4 Komplementariusz jako wspólnik w spółce komandytowej
1/5.5 Komandytariusz jako wspólnik w spółce komandytowej
1/5.6 Przystąpienie do spółki nowego komandytariusza i jego
odpowiedzialność za zobowiązania spółki
1/5.7 Przystąpienie do spółki nowego komplementariusza i zmiana
statusu komandytariusza
1/5.8 Zawarcie umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą
1/5.9 Udział w zysku i stracie spółki komandytowej
1/5.10 Konsekwencje prawne śmierci wspólnika spółki komandytowej
1/5.11 Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. będącej
komplementariuszem spółki komandytowej za zobowiązania tej
spółki komandytowej
Spółka komandytowo-akcyjna
1/6.1 Istota spółki komandytowo-akcyjnej
1/6.2 Firma oraz kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej
1/6.3 Powstanie spółki
1/6.4 Stosunek do osób trzecich
Formy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze
ponadnarodowym
1/7.1 Europejskie zgrupowanie interesów
1/7.2 Spółka europejska
1/7.3 Spółdzielnia europejska
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integracji prawno-gospodarczej
Holding
Centra usług wspólnych
Holding a kartel
Holding a konsorcjum

2

Tworzenie i przekształcanie spółek
2/1 Spółka z o.o.
2/1.1 Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2/1.2 Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2/2 Zakaz łączenia funkcji członka rady nadzorczej z niektórymi innymi
funkcjami w spółce
2/3 Prawne aspekty ﬁnansowania i sprzedaży start-upów
2/3.1 Nadzór inwestycyjny w start-upach
2/4 Zasada kontynuowania działalności gospodarczej
2/4.1 Ujemny kapitał jednostki
2/5 Podział spółek
2/5.1 Tryby podziału
2/5.2 Procedura podziału spółek kapitałowych
2/6 Łączenie, podział i przekształcanie spółek
2/6.1 Łączenie się spółek
2/6.1.1 Połączenie krajowe a połączenie transgraniczne
2/6.1.2 Krajowe łączenie się spółek
2/6.1.3 Oświadczenie o stanie księgowym spółki
2/6.1.4 Plan połączenia
2/6.1.5 Uchwała o połączeniu – spółka przejmowana
2/6.1.6 Przejęcia transgraniczne
2/6.1.7 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
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Spółki prawa handlowego w praktyce gospodarczej
3/1 Spółka z o.o.
3/1.1 Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu
3/1.1.1 Charakter stosunku umownego łączącego spółkę
z członkiem zarządu
3/1.1.2 Zasady reprezentacji spółki kapitałowej w zakresie
umów między spółką a członkiem jej zarządu
3/1.2 Zakaz konkurencji dla zarządu ﬁrmy
3/1.3 Dopłaty jako sposób na poprawienie sytuacji ﬁnansowej spółki
z o.o.
3/1.4 Jak skutecznie ograniczyć wstąpienie nowych osób do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
3/1.5 Obowiązek uzyskania zgody wspólników na podjęcie czynności
przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
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Prawa majątkowe wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
3/1.6.1 Kwestie ogólne
3/1.6.2 Prawo do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
za rok obrotowy
3/1.7 Uchwała o podziale zysku spółki
3/1.8 Zasady zbywania udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością
3/1.9 Zmiana składu osobowego wspólników w związku z umorzeniem
udziałów
3/1.9.1 Istota umorzenia udziałów
3/1.10 Spółka z o.o. – rezygnacja ostatniego członka zarządu
3/1.11 Możliwość pisemnego głosowania
3/1.12 Odwołanie zgromadzenia wspólników
3/1.13 Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
3/2.1 Prawa i obowiązki akcjonariuszy
3/2.2 Spółka akcyjna – rezygnacja ostatniego członka zarządu
3/2.3 Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników w spółce
akcyjnej
Atypowe spółki handlowe
3/3.1 Jednoosobowe spółki osobowe
3/3.2 Spółka bezosobowa
3/3.3 Spółka w organizacji
3/3.4 Spółki piramidalne

Likwidacja spółki prawa handlowego
4/1 Spółka z o.o.
4/1.1 Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.
4/1.2 Sposób reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w likwidacji
4/2 Spółka akcyjna
4/2.1 Rozwiązanie i likwidacja spółki
4/3 Spółka jawna
4/3.1 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika
4/3.2 Likwidacja spółki jawnej
4/4 Spółka partnerska
4/4.1 Rozwiązanie spółki
4/4.2 Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej
pracodawców o czasowym okresie przechowywania
4/4.3 Postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku
likwidacji lub upadłości pracodawcy
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Spółka komandytowa
4/5.1 Likwidacja spółki komandytowej

Ważne orzeczenia, interpretacje i regulacje
5/1 Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy
5/1.1 Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku
5/1.2 Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki
cywilnej
5/1.3 Przedsiębiorstwo w spadku – kwestie podatkowe
5/1.4 Odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub utrata umocowania
do pełnienia tej funkcji
5/1.5 Zmiany w prawie
5/2 Prosta spółka akcyjna
5/3 Prawo przedsiębiorców
5/3.1 Działalność nieewidencjonowana
5/3.2 Zasady ogólne wyrażone w Prawie przedsiębiorców
5/3.3 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
5/3.4 Ulga na start
5/3.5 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
5/3.6 Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej
5/3.7 Reglamentacja działalności gospodarczej
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1

Ogólna charakterystyka ryzyk organów zarządzających spółkami prawa
handlowego
1/1 Odpowiedzialność cywilna
1/1.1 Źródła odpowiedzialności cywilnej
1/1.2 Odpowiedzialność członków organów względem spółki
1/1.3 Odpowiedzialność członków organów względem wierzycieli
1/2 Odpowiedzialność karna
1/2.1 Źródła odpowiedzialności karnej
1/2.2 Podstawowe zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej
1/2.3 Odpowiedzialność karna oparta na przepisach Kodeksu karnego
1/2.4 Odpowiedzialność karna na gruncie przepisów Kodeksu spółek
handlowych
1/3 Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary
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Odpowiedzialność kontraktowa (z tytułu zawieranych umów) i obrotu
gospodarczego
2/1 Umowa gospodarcza i elementy obligatoryjne umowy
2/1.1 Forma umowy
2/1.1.1 Odpowiedzialność z tytułu zawartych umów a forma
umowy
2/1.2 Elementy obligatoryjne umowy
2/1.3 Biała lista podatników VAT w Excelu
2/2 Kontrwywiad gospodarczy dla bezpieczeństwa ﬁnansów ﬁrmy
2/3 Reklamacja, zwrot i wymiana w e-sklepie
2/4 Polityka compliance w organizacji
2/4.1 Compliance – must have czy nice to have?
2/5 Wewnętrzne procedury antykorupcyjne
2/5.1 Whistleblowing – wewnętrzne systemy zgłaszania
nieprawidłowości
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Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych
3/1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3/2 Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej
3/2.1 Obowiązki związane z zamknięciem roku budżetowego
3/2.2 Odpowiedzialność członków organów
3/3 Nowe procedury rozliczania VAT w ramach procedury MOSS
3/4 Raportowanie danych nieﬁnansowych
3/5 Obowiązki informacyjne i sprawozdania ﬁnansowe
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3/5.1
3/5.2
3/5.3
3/5.4
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Sporządzanie sprawozdania ﬁnansowego
Obowiązki informacyjne
E-sprawozdania ﬁnansowe
JPK – jak cyfryzacja podatków zmienia realia prowadzenia
biznesu

Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa pracy
4/1 Umowy prawa pracy
4/1.1 Cechy charakterystyczne stosunku pracy
4/1.2 Umowa o pracę
4/1.3 Zmiany w zatrudnieniu na podstawie umów cywilnoprawnych
4/2 Obowiązki podmiotu zatrudniającego cudzoziemca
4/2.1 Warunki konieczne do uwzględnienia w umowie
z cudzoziemcami
4/2.2 Praca sezonowa
4/2.3 Obowiązek zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej
oraz przedstawienia tłumaczenia
4/2.4 Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
4/3 Wynagrodzenie
4/3.1 Zasady kształtowania wynagrodzeń
4/3.2 Wpływ zmian okołopodatkowych na wynagrodzenie netto
z umowy o pracę w 2020 r.
4/3.3 Diety i delegacje pracownicze
4/3.4 Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy
4/4 Dokumentacja pracownicza
4/4.1 Dokumentacja związana z nawiązaniem stosunku pracy
4/4.1.1 Prowadzenie teczki pracownika
4/4.2 Prowadzenie teczki pracownika
4/4.2.1 Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
4/4.2.2 Przechowywanie dokumentacji papierowej w formie
elektronicznej oraz jej przekształcenie z formy
papierowej na elektroniczną
4/5 Bezpieczeństwo i higiena pracy
4/5.1 Obowiązki pracodawcy
4/5.2 Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę
4/5.3 Brak obowiązku szkolenia BHP
4/6 Relacje z pracownikami
4/6.1 Związki zawodowe
4/6.1.1 Rola związków zawodowych
4/6.1.2 Zasady tworzenia związków zawodowych
4/6.2 Monitoring i kontrola pracowników
4/6.2.1 Monitoring wizyjny
4/6.2.2 Monitoring poczty elektronicznej pracownika
4/7 Zmiany w prawie pracy
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4/7.1
4/7.2
4/7.3
4/7.4
4/7.5
4/7.6
4/7.7
Proﬁl
4/8.1
4/8.2
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Zawieranie umów o pracę
Zmiany w zakresie źródeł prawa pracy
Systemy czasu pracy
Badania lekarskie
Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem
Elektroniczne zwolnienia lekarskie
Pracownicze plany kapitałowe
Zaufany i podpis elektroniczny
Proﬁl Zaufany
Podpis kwaliﬁkowany (elektroniczny)
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Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa
5/1 Ocena ryzyka bankructwa z wykorzystaniem narzędzi controllingu
5/2 Konsolidacja branży – szansa czy zagrożenie?
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Finansowe aspekty działania spółek
6/1 Venture capital
6/2 Faktoring a płynność przedsiębiorstw
6/3 Czy warto pozyskać kapitał na rozwój i stać się spółką publiczną?
6/4 NPV w wycenie różnych rodzajów inwestycji – wady i zalety
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Odpowiedzialność za produkt
7/1 Wymogi związane z wprowadzaniem produktu do obrotu
7/1.1 Deﬁnicja legalna
7/1.2 Wymagania, które musi spełniać produkt , aby mógł być
wprowadzony do obrotu
7/2 Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców w 2020 r.

8

Organy zarządzające spółkami prawa handlowego wobec organów
kontrolnych
8/1 Postępowanie administracyjne
8/1.1 Uprawnienia kontrolowanego
8/1.2 Procedura odwoławcza
8/1.3 Zmiany w administracyjnym postępowaniu kontrolnym
i odwoławczym wprowadzone nowelizacją z 1 czerwca 2017 r.
8/2 Kontrola celno-skarbowa
8/2.1 Zakres kontroli
8/2.2 Okoliczności wykonywania czynności kontrolnych
8/2.3 Organy Krajowej Administracji Skarbowej
8/2.4 Audyt
8/2.5 Urzędowe sprawdzenie
8/3 Państwowa Inspekcja Pracy
8/3.1 Uprawnienia kontrolne
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8/3.2 Wyniki kontroli
8/3.3 Prawa i obowiązki pracodawcy
8/4 Inspekcja Handlowa
8/4.1 Uprawnienia kontrolne
8/4.2 Organy Inspekcji Handlowej
8/4.3 Wyniki kontroli
8/4.4 Pozasądowe rozwiązanie sporów konsumenckich
8/5 Kontrola w projektach objętych wsparciem z funduszy unijnych
8/5.1 Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska
8/5.2 Wyniki kontroli
8/6 Przygotowanie do kontroli prowadzonej przez UODO i instrukcja
postępowania podczas kontroli
8/7 Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
8/7.1 Zadania prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
8/7.2 Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca
umowy za niedozwolone
8/7.3 Zakończenie postępowania
9

Ważne orzeczenia, interpretacje i regulacje
9/1 Prawo zamówień publicznych
9/1.1 Pojęcie „zamówień publicznych”
9/1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia
9/1.3 Wykonawcy
9/1.4 Przygotowanie postępowania
9/1.5 Przetarg nieograniczony
9/1.6 Przetarg ograniczony
9/1.7 Zaproszenie do składania ofert
9/1.8 Negocjacje z ogłoszeniem
9/1.9 Dialog konkurencyjny
9/1.10 Negocjacje bez ogłoszenia
9/1.11 Zamówienie z wolnej ręki
9/1.12 Elementy zaproszenia do negocjacji
9/1.13 Zapytanie o cenę
9/1.14 Partnerstwo innowacyjne
9/1.15 Licytacja elektroniczna
9/1.16 Przesłanki unieważnienia postępowania
9/1.17 Dokumentowanie postępowań
9/2 Własność intelektualna w przedsiębiorstwie
9/2.1 Znak towarowy
9/2.2 Utwory pracownicze
9/2.3 Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe
9/2.3.1 Zgłoszenie wynalazku
9/2.4 Umowy licencyjne
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Split payment
RODO – informacje dla przedsiębiorców
9/4.1 Podmioty podlegające przepisom RODO
9/4.2 Czynności podlegające pod RODO
9/4.3 Dane osobowe
9/4.4 Administrator i podmiot przetwarzający
9/4.5 Outsourcing przetwarzania danych osobowych
9/4.6 Inne pojęcia związane z przetwarzaniem danych osobowych
9/4.7 Zgoda na przetwarzanie danych dzieci do lat 16
9/4.8 Zasady postępowania z danymi osobowymi
9/4.9 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
9/4.10 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
9/4.10.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika
9/4.11 Pozostałe przesłanki legalizujące przetwarzanie danych
osobowych
9/4.12 Obowiązek informacyjny
9/4.13 Prawo do bycia zapomnianym
9/4.14 Prawo do przenoszenia danych osobowych
9/4.15 Obowiązek prowadzenia oceny ryzyka
9/4.16 Zabezpieczanie danych osobowych
9/4.17 Dokumentacja przetwarzania
9/4.18 Inspektor Ochrony Danych
9/4.19 Incydenty bezpieczeństwa
9/4.20 Nowe prawa na gruncie RODO
9/4.21 Kontrola przestrzegania RODO
9/4.22 Sankcje na gruncie RODO
9/4.23 Zasady postępowania z danymi osobowymi
9/4.24 Strona internetowa zgodna z RODO
9/4.25 RODO a zatrudnienie pracownika
Nowe regulacje w prawie podatkowym
9/5.1 Nowa stawka podatku CIT
9/5.2 CIT-8 wyłącznie w formie elektronicznej
9/5.3 Exit tax
9/5.4 Nowe zasady rozliczania tzw. „złych długów”
9/5.5 Ceny transferowe
9/5.5.1 Kontrole w zakresie cen transferowych – nowe
narzędzia i trendy
9/5.5.2 Analiza cen transferowych i zaświadczenie
o rynkowości cen – nowe obowiązki
9/5.6 Quick ﬁxes – szybkie korekty w systemie VAT
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