SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych
(obowiązujący zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku
o zasadach zarządzania mieniem państwowym)
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Temat
Prawo gospodarcze publiczne

znowelizowana ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji

ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do
spraw energii

ustawa o kontroli niektórych inwestycji

problematyka roli państwa w gospodarce (m.in. prawo ochrony
konkurencji i konsumentów)

elementów prawa administracyjnego i restrukturyzacyjnego
Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczpospolitej Polskiej, w Europie i na
świecie
Prawo gospodarcze publiczne

Pomoc publiczna

Zasady podejmowania działalności gospodarczej - ustawa o KRS
oraz

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem prawa
spółek kapitałowych
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Kodeks cywilny
Kodeks spółek handlowych – spółki osobowe
Kodeks spółek handlowych – spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Kodeks spółek handlowych – spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – kompetencje organów
Kodeks spółek handlowych - spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – zmiany umowy spółki, likwidacja
Kodeks spółek handlowych – spółki akcyjne - tworzenie
Kodeks spółek handlowych – spółki akcyjne - kompetencje
organów
Kodeks spółek handlowych – spółki akcyjne - zmiany struktury,
likwidacja

Prawo pracy
Prawa rynku kapitałowego

Pojęcia rynek finansowy, rynek kapitałowy, rynek regulowany

Funkcje rynku kapitałowego

Obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym w tym –
równy dostęp do informacji, dematerializacja

Instytucje rynku kapitałowego

Istotne definicje

Liczba godzin
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Podstawy zarządzania

Zarządzanie przedsiębiorstwem (pojęcie i etapy)

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Analiza SWOT

Analiza BCG – możne dodać (ale w materiałach dla Termiki tego
nie ma)

Funkcje, style i techniki zarządzania

Controlling jako instrument zarządzania

8

Podstawy ekonomii

Rynek i jego elementy

Formy rynku

Sposoby (orientacje) działania firmy na rynku

Otoczenie przedsiębiorstwa

Łańcuch wartości przedsiębiorstwa

Wybrane metody analizy otoczenia firmy

Wybrane pojęcia z ekonomii
Finanse przedsiębiorstw

Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości w
przedsiębiorstwie

Sprawozdawczość finansowa

Ocena finansowej opłacalności inwestycji
6

Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych

Istota rewizji finansowej

Prawne ramy rewizji finansowej

Wstępna analiza sprawozdań finansowych

Analiza wskaźnikowa

Modele analizy dyskryminacyjnej
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Prawo gospodarcze Unii Europejskiej - w zakresie związanym z
pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

7

8

Zagadnienia wstępne
Swobody kształtujące wspólny rynek:

Swoboda przepływu towarów,

Swoboda przepływu osób,

Swoboda przedsiębiorczości,

Swoboda świadczenia usług,

Swoboda przepływu kapitału i płatności (zakładania
przedsiębiorstw).
Europejskie prawo spółek
Wspólne reguły konkurencji

Repetytorium
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Łączna liczba godzin kursu

Gwarantujemy zajęcia na bardzo wysokim
prowadzone przez najlepszych trenerów.

107

poziomie

merytorycznym,

Koszt kursu: 3.800,00 zł
Cena obejmuje:
Zapewnienie profesjonalnej kadry prowadzącej kurs
Materiały dydaktyczne w formie drukowanej, na pendrivie oraz kodeksy,
notatnik, długopis
Repetytorium podczas zajęć
Imienny certyfikaty ukończenia kursu
Każdy uczestnik kursu otrzyma:
- bardzo bogate materiały szkoleniowe opracowane przez poszczególnych trenerów
w formie drukowanej (skrypty, konspekty, wyciągi ustaw, itp.)
- Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Pracy
- na pendrivie: wykaz i treść wszystkich aktów prawnych niezbędnych do przygotowania
się do egzaminu państwowego, opracowane odpowiedzi do pytań oraz wszystkie
materiały wydrukowane w wersji elektronicznej
- notatnik, długopis
- na zakończenie kursu wszystkim uczestnikom zostaną wręczone imienne certyfikaty.

