
 

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA 

Nazwa, adres, NIP, REGON instytucji szkolącej 
LTCA II 
Ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa 
NIP: 5252696110 

Nazwa kursu 
Wybrane zagadnienia prawne - cykl szkoleń 

Termin realizacji 
Luty – grudzień 2023 

Ilość godzin 
25 

Forma kursu 
Online 

Wymagania wstępne dla uczestników 
Szkolenia przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych, które chcą 

usystematyzować wiedzą z zakresu wybranych zagadnień prawnych.  

 

Minimalna liczba osób aby kurs się odbył 
1 

Nazwa dokumentu wydawanego po zakończeniu kursu 
Certyfikat ukończenia szkolenia 

Cena kursu 
1399.00  



Miejsce prowadzenia kursu 
Online 

Cel kursu 
Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu prawa. Po tym cyklu szkoleń 
poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę w obszarze wybranych zagadnień prawnych, która pomoże 
Ci w wykonywaniu codziennej pracy. 

Program kursu 
 

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – aspekty 

prawne i podatkowe 

CEL SZKOLENIA 

 
W ramach szkolenia Monika Markisz – radca prawny i doradca podatkowy przedstawi zasady 
zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Prelegentka wskaże najważniejsze aspekty 
prowadzenia działalności w formie spółki z o. o. Omówione zostaną organy tej spółki i warunki 
ich działania. W trakcie szkolenia zostanie dokonana analiza zmian wysokości kapitału 
zakładowego, wnoszenia dopłat czy podziału zysku pomiędzy wspólników. Omówiony zostanie 
także przebieg procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

PROGRAM 

 
1. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
2. Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
a) sposoby zakładania spółki 
b) rodzaje wkładów wnoszonych do spółki 
c) najważniejsze postanowienia umowy spółki 
 
3. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
a) Zarząd 
b) Zgromadzenie wspólników 
c) Rada nadzorcza 
 
4. Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o. o. 
5. Zmiany wysokości kapitałów – podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego 
6. Wnoszenie dopłat do spółki, umarzanie udziałów, zasady podziału zysku i straty 
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
8. Skutki podatkowe i ZUS w procesie zakładania, prowadzenia i likwidacji spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością 



 
 
https://akademialtca.pl/kurs/umowa-najmu-praktyczne-spojrzenie-na-kontrakt-2/ 
 

2.Umowa najmu – praktyczne spojrzenie na kontrakt 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie – w najbardziej przystępny i praktyczny sposób – 
jak najrozsądniej formułować w umowie najmu poszczególne zagadnienia, które w praktyce 
powodują najwięcej problemów i sytuacji konfliktowych. Omówienie najistotniejszych 
elementów umowy najmu na podstawie gotowego projektu umowy. 

PROGRAM 

 
I. Rodzaje umów najmu – uwagi praktyczne 

1. Umowa najmu komercyjnego, 
2. „Zwykła” umowa najmu, 
 
II. Negocjowanie warunków umowy najmu 

1. Umowa najmu jako umowa cywilnoprawna, 
2. Korzyści z możliwie dogłębnego doprecyzowywania postanowień umowy, 
 
III. Na co szczególnie zwracać uwagę przy formułowaniu postanowień umowy najmu na 
przykładzie gotowej umowy 

1. Przegląd najistotniejszych uregulowań umowy najmu, 
2. Analiza postanowień umowy najmu na przykładzie gotowej umowy, 
 
IV. Zakończenie umowy najmu – praktyczne podejście do problemu 

1. Umowa najmu: odstąpienie czy wypowiedzenie? 
2. Możliwość odstąpienia od umowy najmu, 
3. Zasady wypowiedzenia umowy najmu, 
4. Rozwiązanie umowy najmu w innym trybie, 
 
V. Spory dotyczące umowy najmu 

1. Jakie spory występują zazwyczaj na gruncie umowy najmu, 
2. Jak się przygotować do sporu z kontrahentem. 

 
 

https://akademialtca.pl/kurs/umowa-najmu-praktyczne-spojrzenie-na-kontrakt-2/


https://akademialtca.pl/kurs/przeksztalcenia-i-restrukturyzacje-w-dobie-optymalizacji-2/ 
 
 
 
 

2.Przekształcenia i restrukturyzacje w dobie optymalizacji 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych aspektów związanych z przekształceniem 
formy działalności gospodarczej. 

PROGRAM 

 
I. Czemu służą przekształcenia formy działalności gospodarczej? 
1. Optymalizacja finansowo-podatkowa 
2. Ograniczenie odpowiedzialności osobistej 
3. Poprawienie „rejtingu” dla kontrahentów i instytucji finansowych 
 
II. Dopuszczalne modele przekształcenia 
1. Przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej 
2. Przekształcenia spółek osobowych 
3. Przekształcenia spółek kapitałowych 
 
III. Przygotowanie do przekształcenia 
1. Analiza podatkowa i finansowa 
2. Analiza korzyści danego modelu przekształcenia 
3. Analiza ryzyk związanych z daną formą działalności 
4. Wybór modelu i przygotowanie sprawozdania dla celów przekształcenia 
 
IV. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej 
1. Przekształcenie w spółkę jawną 
3. Przekształcenie w spółkę komandytową 
4. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
5. Przekształcenie w spółkę akcyjną 
 
V. Przekształcenie spółek osobowych w spółki kapitałowe 
1. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
2. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę akcyjną 

 
 
 
 
 

https://akademialtca.pl/kurs/przeksztalcenia-i-restrukturyzacje-w-dobie-optymalizacji-2/


 

3.Spółka komandytowa – aspekty prawne i podatkowe 

CEL SZKOLENIA 

 
Spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego, mającą na celu prowadzenie 
przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co 
najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność 
co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. 

W trakcie szkolenia przestawione zostaną przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące 
spółki komandytowej, w tym najnowsze wyjaśnienia, analizy czy komentarze z zakresu prawa 
podatkowego i ZUS. Prowadząca zapozna uczestników z konsekwencjami zakładania czy 
prowadzenia spraw i reprezentacji w spółce komandytowej, w tym z prawnymi i podatkowymi 
skutkami wyboru tej formy prowadzenia działalności. Szkolenie będzie obejmowało również 
porównanie przepisów o spółce komandytowej z przepisami o innych spółkach osobowych i 
kapitałowych w celu podjęcia świadomej decyzji o wyborze optymalnej formy prowadzenia 
działalności gospodarczej. Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów prawa wprowadzone w 2022 
roku. 

PROGRAM 

 
1. Istota spółki komandytowej 
1) popularność spółki komandytowej w Polsce, 
2) Spółka komandytowa podatnikiem CIT – daty, przepisy przejściowe 
3) Różnice pomiędzy spółką komandytową i spółką jawną 
 
2. Zakładanie spółki komandytowej 
1) sposoby zakładania spółki komandytowej 
2) rodzaje wkładów wnoszonych do spółki komandytowej i skutki podatkowe z tym związane 
 
3) suma komandytowa 
 
4) najważniejsze postanowienia umowy spółki komandytowej 
 
5) wspólnicy spółki komandytowej – komandytariusze i komplementariusze 
 
3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej 
1) istota prowadzenia spraw spółki komandytowej 
2) sposoby reprezentacji spółki komandytowej 
 
4. Prawa i obowiązki wspólników w spółce komandytowej, podejmowanie uchwał 
 
 
 



 
5. Zmiany osobowe w spółce komandytowej – wystąpienie ze spółki, przeniesienie ogółu praw 
i obowiązków, zmniejszenie udziału kapitałowego 
 
6. Zmiana umowy spółki komandytowej 
1) jak zmienić umowę spółki komandytowej? 
2) czy zmiany umowy trzeba ujawniać? 
3) KRS i CRBR 
4) Data wejścia w życie zmian umowy spółki komandytowej 
 
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej 
 
8. Skutki podatkowe i ZUS w procesie zakładania, prowadzenia i likwidacji spółki 
komandytowej 
 
9. Najnowsze interpretacje, wyjaśnienia i orzeczenia w sprawach dotyczących spółek 
komandytowych 

 
 

4.Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – przegląd 

najważniejszych zmian 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych zmian wprowadzonych najnowszą 
nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 13 października 2022 r. 

PROGRAM 

 
I. Prawo grup spółek 
1. wprowadzenie pojęcia grup spółek 
2. rola i uprawnienia spółki dominującej 
a) wydawanie przez spółkę dominującą spółce zależnej wiążącego polecenia dotyczącego 
prowadzenia spraw spółki, 
b) uprawnienie spółki dominującej dot. przymusowego wykupu wspólników lub akcjonariuszy 
mniejszościowych spółki zależnej, 
c) prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki zależnej oraz żądania udzielenia przez nią 
informacji, 
d) możliwość pociągnięcia spółki dominującej do odpowiedzialności odszkodowawczej za 
szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego poleceń 
e) nadzór nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną jako obowiązek rady 
nadzorczej spółki dominującej, 
 
 



 
3. obowiązek sprawozdawczy zarządu spółki zależnej na temat powiązań umownych ze spółką 
dominującą oraz wydanych przez nią wiążących poleceniach, 
4. zwolnienie z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia, 
jeśli działali oni w interesie grupy spółek, 
5. uprawnienie wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących co najmniej 
10% kapitału zakładowego dot. audytu rachunkowości oraz działalności grupy spółek, 
6. uprawnienie wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych do żądania przeprowadzenia 
przymusowego odkupu ich udziałów lub akcji przez spółkę dominującą, 
 
II. zmiany dotyczące rad nadzorczych spółek kapitałowych 

1. obowiązek corocznego sporządzania i składania sprawozdania z działalności rady 
nadzorczej, 
2. nowe uprawnienia do żądania informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień, 
3. uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach rady nadzorczej, 
4. komitety rady nadzorczej, 
5. zlecenie badania spraw z zakresu działalności lub majątku spółki, 
6. nowe standardy podejmowania uchwał rady nadzorczej, 
7. obowiązek protokołowania uchwał rady nadzorczej sp. z o.o., 
8. obowiązek ustawowy wyrażenia przez radę nadzorczą S.A. zgody na zawarcie transakcji 
przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, 
9. uregulowanie trybu funkcjonowania rady nadzorczej, 
 
III. zmiany w zakresie organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wedle 
wzoru dot. prostej spółki akcyjnej 

1. zasada liczenia kadencji w pełnych latach obrotowych, 
2. obowiązek zachowania należytej staranności, lojalności i tajemnicy przez członków zarządu i 
rady nadzorczej 
 
IV. Zasada „business judgement rule” 

V. nowe regulacje dot. zarządów spółek kapitałowych 

1. obowiązek przekazywania radzie nadzorczej wszelkich informacji, dokumentów, 
sprawozdań i wyjaśnień o działalności spółki, 
2. protokołowanie uchwał zarządu sp. z o.o. na wzór obecnej regulacji zarządu spółki akcyjnej i 
prostej spółki akcyjnej, 
3. obowiązek niezwłocznego udzielania przez zarząd S.A. radzie nadzorczej S.A. informacji 
m.in. o uchwałach, sytuacji spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju 
oraz transakcjach i innych zdarzeniach wpływających lub mogących wpłynąć na sytuację 
majątkową spółki, 
 
VI. rozbudowanie listy przestępstw, które uniemożliwiają sprawowanie funkcji w spółkach 
kapitałowych. 

 



 
 
 

 


