
 

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH - ONLINE 

 
 

infolinia 0 801 011 665    |    tel. 62 / 767 89 09   |   fax 62 / 767 15 59 
www.eurogrupa.pl, www.certyfikacja.com.pl, ww.radynadzorcze.pl 

 

 

Harmonogram 
kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych online 

 

 
16 spotkań, łącznie 80 h lekcyjnych 

 

Lp. 
Data 

spotkania 
Godziny 

spotkania 
Prowadzący Zakres tematyczny 

1 26.08.2021 
17.00-

20:30 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Finanse przedsiębiorstw  

- Podstawowe zasady 

prowadzenia rachunkowości 

w przedsiębiorstwie 

 

2 27.08.2021 
17.00-

20.00 

Radca prawny Prawo gospodarcze prywatne: 

Podstawy Kodeksu cywilnego 

3 28.08.2021 
10.00-

13.00 

Radca prawny Prawo gospodarcze prywatne: 

 Elementy Kodeksu spółek 

handlowych – 

wprowadzenie do prawa 

handlowego 

 Elementy Kodeksy spółek 

handlowych – spółki z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością – 

kompetencje organów 

4 29.08.2021 9:30-14:00 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Prawo rynku kapitałowego 

- Pojęcie i funkcje rynku 

kapitałowego 

- Instytucje i organizacja 

rynku kapitałowego 

- Papiery wartościowe 

- Prawa i obowiązki 

emitentów 

5 09.09.2021 
17.00-

20.00 

Radca prawny Prawo gospodarcze prywatne: 

 Elementy Kodeksu spółek 

handlowych - spółki z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością c.d. – 

zmiany umowy spółki, 

likwidacja 

 Elementy Kodeksu spółek 

handlowych – spółki 

akcyjne – tworzenie 

6 10.09.2021 
17.00-

20.00 

Radca prawny Prawo gospodarcze prywatne: 

 Elementy Kodeksu spółek 

handlowych – spółki 

akcyjne c.d. - 

kompetencje organów 

Elementów Kodeksu spółek 
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handlowych – spółki akcyjne 

c.d. - zmiany struktury, 

likwidacja 

7 11.09.2021 
10.00-

14.00 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Finanse przedsiębiorstw  

- Sprawozdawczość finansowa 

 

8 12.09.2021 
10.00-

13.00 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Rewizja finansowa oraz 

analiza sprawozdań 

finansowych 

 Istota rewizji finansowej 

 Prawne ramy rewizji 

finansowej 

 Wstępna analiza 

sprawozdań finansowych 

Analiza wskaźnikowa 

9 15.09.2021 
16.30-

21.00 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Wprowadzenie do realizacji 

zadań dydaktycznych Kursu, 

metodologiczne i formalno-

prawne zasady skutecznego 

przygotowania do zdawania 

egzaminu państwowego. 

   Prawo gospodarcze 

publiczne: wprowadzenie 

10 16.09.2021 
16.30-

20.15 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Prawo gospodarcze publiczne: 

 Znowelizowana ustawa o 

komercjalizacji 

Ustawa o zasadach 

zarządzania mieniem 

państwowym 

11 17.09.2021 
16.30-

18.45 

Dr hab. prof. 

nadzw. UEP  

Uniwersytet 

Ekonomiczny 

w Poznaniu 

 Zarządzanie 

przedsiębiorstwem  

 Funkcje, style i techniki 

zarządzania  

 Analiza SWOT 

 Rynek i jego elementy  

 Wybrane zagadnienia z 

makroekonomii (w tym: 

PKB, inflacja, pieniądz, 

podatki i bezrobocie) 

 Wybrane pojęcia z 

mikroekonomii (w tym: 

rachunek ekonomiczny, 

próg rentowności, 

efektywność, 

skuteczność) 

12 17.09.2021 
19.00-

21.15 

Radca prawny 

Dr nauk 

prawnych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

 

Zagadnienia wstępne 

Swobody kształtujące 

wspólny rynek: 

 Swoboda przepływu 

towarów, 

 Swoboda przepływu osób, 

 Swoboda 

przedsiębiorczości, 

 Swoboda świadczenia 
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usług, 

 Swoboda przepływu 

kapitału i płatności 

(zakładania 

przedsiębiorstw). 

Europejskie prawo spółek 

13 23.09.2021 
16.30-

20.15 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Prawo pracy: 

 Wybrane zagadnienia 

kodeksu pracy: formy 

zatrudnienia, rodzaje 

umów o pracę, sposoby 

rozwiązania umowy o 

pracę, odwołanie do sądu 

pracy, przedawnienie 

roszczeń za stosunku 

pracy 

Zasada kształtowania 

wynagrodzeń członków 

zarządu i rady nadzorczej w 

spółkach z udziałem Skarbu 

Państwa 

14 24.09.2021 
16.30-

20.15 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Zasady ładu korporacyjnego 

w Rzeczpospolitej Polskiej, w 

Europie i na świecie. 

Prawo gospodarcze publiczne  

 Ustawa o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów oraz o 

zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji 

Repetytorium prawno-

ekonomiczne cz. I - 

omawianie testów 

15 25.09.2021 
10.00-

13.00 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

 

Prawo gospodarcze publiczne: 

 Pomoc publiczna 

 Ustawa o KRS  

Ustawa prawo 

przedsiębiorców 

16 30.09.2021 
16.30-

21.00 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Prawo gospodarcze publiczne 

 Elementy prawa 

upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego 

Repetytorium prawno-

ekonomiczne cz. II - 

omawianie testów 

17 01.10.2021 
16.30-

21.00 

Dr nauk 

ekonomicznych, 

wykładowca na 

wyższych 

uczelniach, trener 

Powtórzenie materiału do 

egzaminu państwowego. 

Odpowiedzi na pytania 

uczestników. 

 

 


