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Sukces w praktyce

ATUTY
Atuty dotyczące programu:

 Program obejmuje zagadnienia prawne oraz ekonomiczne z nastawieniem na praktyczne stosowanie regulacji prawa spółek, 
działalności gospodarczej, prawa bankowego i regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz rynku finansowego, prawa 
papierów wartościowych, prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

 Program obejmuje również zagadnienia związane z ekonomicznymi aspektami prawa gospodarczego, w tym np. analizę 
wskaźników finansowych pod kątem oceny stanu niewypłacalności przedsiębiorcy.

 Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie kazusów, w szczególności z zakresu postępowania 
rejestrowego, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, zaskarżania uchwał spółek, odpowiedzialności 
członków zarządu.

Atuty dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:
 Zajęcia warsztatowe skoncentrowane na praktycznym stosowaniu prawa gospodarczego.
 Bogate materiały dydaktyczne udostępniane przed zajęciami w formie prezentacji multimedialnych,  

kazusów, opracowań tekstowych.
 Szerokie odwoływanie w ramach zajęć do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
 Brak konieczności pisania pracy końcowej (dyplomowej).

Atuty dotyczące kadry:
 Zajęcia prowadzone przez osoby łączące wiedzę teoretyczną i aktywność naukową z praktyką stosowania prawa.
 Poprzez zróżnicowanie kadry możliwość zapoznania się z praktyką funkcjonującą w różnych sądach gospodarczych w Polsce.

CEL STUDIÓW
 Prawo gospodarcze w szerokim ujęciu jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się i zmienianych gałęzi prawa.  

Jest to efektem konieczności podążania za wymaganiami jakie stawia współczesna gospodarka. Obrót gospodarczy  
stwarza nowe problemy, których rozwiązanie wymaga nowych i nieznanych wcześniej instrumentów prawnych.  
Stosowanie prawa gospodarczego w praktyce wymaga nie tylko znajomości prawa ale również wiedzy z zakresu ekonomii 
i finansów, zarządzania oraz bankowości. Wiedza ta powinna mieć charakter praktyczny, tak aby pozwalała na takie 
stosowanie prawa, które pozwoli na urzeczywistnienie głównego celu prawa gospodarczego jakim jest stworzenie ram 
prawnych dla zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju gospodarki.

 Studia obejmują zagadnienia z zakresu prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, rejestrów, prawa bankowego  
oraz instrumentów finansowych, prawa papierów  wartościowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego,  
prawo podatkowego. Studia obejmują również zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów przedsiębiorstw. 

 Celem studiów jest zwiększenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, wykształcenie umiejętności 
interpretacji prawa gospodarczego z uwzględnieniem jego celów, wykształcenie umiejętności dokonywania oceny 
ekonomicznej przedsiębiorstwa.



 PROGRAM

  PRAWO HANDLOWE, PRAWO DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ ORAZ ROZPOZNAWANIE SPORÓW 
GOSPODARCZYCH (40h)

 1 Tworzenie i organizacja spółek, rozwiązywanie, łączenie, 
podział i przekształcanie spółek handlowych (sukcesja, 
odpowiedzialność, formy)

 2.  Kompetencje i odpowiedzialność wspólników i organów spółek 
osobowych oraz organów spółek kapitałowych w stosunkach 
wewnętrznych i zewnętrznych - zagadnienia wybrane

 3.  Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe - 
zagadnienia wybrane

 4. Zaskarżanie uchwał organów spółek (przesłanki, postępowanie 
zabezpieczające).

 5. Prawo działalności gospodarczej
 6 Sądownictwo polubowne
 7. Mediacje   

  PRAWO BANKOWE, RYNKI FINANSOWE I KAPITAŁOWE (56h)
 1. Wybrane produkty i usługi bankowe (kredyty, depozyty, 

faktoring, leasing, akredytywy, gwarancje).
 2. Zabezpieczenia wierzytelności - zagadnienia wybrane (hipoteka, 

zastaw, zastaw rejestrowy, poręczenie, gwarancja).
 3. Dochodzenie roszczeń wynikających z czynności bankowych.
 4. Prawo rynku kapitałowego - zagadnienia ogólne (ustawy: 

o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym)

 5. Prawo o obligacjach
 6. Prawo wekslowe i czekowe - zagadnienia wybrane
 7. Fundusze inwestycyjne
 8. Listy zastawne i hipoteczne  

  PRAWO OCHRONY KONKURENCJI ORAZ WŁASNOŚCI 
INTELEKTUALNEJ (20h)

 1. Prawo ochrony konkurencji - zagadnienia wybrane (ochrona 
konkurencji i konsumentów, czyny nieuczciwej konkurencji, 
dochodzenie roszczeń, postępowanie zabezpieczające).

 2. Prawo autorskie
 3. Prawo własności przemysłowej   

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową 
wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, z uwagi 
na to, że wiele zajęć nie będzie obejmowało kompleksowego 
i metodycznego omówienia podstaw danego zagadnienia, ale 
będzie koncentrowało się na omówieniu najistotniejszych 
i najważniejszych aktualnych problemów pojawiających się 
w praktyce stosowania prawa.

Studia przeznaczone są:
1. Adwokatów i aplikantów adwokackich,
2. Radców prawnych i aplikantów radcowskich,
3. Doradców prawnych,
4. Pracowników firm windykacyjnych oraz oddziałów 

windykacyjnych w przedsiębiorstwach,
5. Pracowników banków oraz firm leasingowych,
6. Osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub 

starających się ją uzyskać.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

• Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.
• Studia trwają 2 semestry

• Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 1 raz w miesiącu 
(wyjątkowo zajęcia mogą zostać zaplanowane 

2 razy w miesiącu)

OPŁATA ZA STUDIA

• Opłata za studia wynosi  5 700 zł
• Istnieje możliwość płatności ratalnej

• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
• 10% zniżki przy zapisie do 30.06.2017 r. 

• 10% zniżki dla członków Krajowej Izby Doradców  
Restrukturyzacyjnych

Biuro rekrutacji:
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43
p. 56, sektor E, Tel. 22 54 35 322
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
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PRAWO GOSPODARCZE

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

REKRUTACJA TRWA 
DO 30 WRZEŚNIA 2017 R.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
www.ckp.lazarski.pl

  PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE, UPADŁOŚCIOWE ORAZ 
OCHRONA WIERZYCIELA W OBROCIE GOSPODARCZYM (54h)

 1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
i ogłoszenia upadłości oraz zagadnienia wprowadzające

 2. Układ i zagadnienia ogólne postępowania restrukturyzacyjnego
 3. Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych
 4. Przebieg postępowania upadłościowego
 5.  Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowania 

upadłościowego na inne postępowania sądowe oraz postępowanie 
egzekucyjne

 6.  Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 
(bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym i upadłościowym, skarga pauliańska)

 7. Rejestry i ewidencje dłużników
 8. Prawo karne gospodarcze    

  EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ZAGADNIENIA PRAWA 
GOSPODARCZEGO (28h)

 1. Analiza wskaźnikowa i ocena sytuacji finansowej. 
przedsiębiorstwa.

 2. Warsztaty - ekonomiczne i społeczne koszty dochodzenia 
roszczeń w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym w porównaniu 
z kosztami mediacji.

 3. Warsztaty - (czytanie sprawozdań finansowych, identyfikacja 
zagrożenia upadłością, identyfikacja aktywów i obszarów 
działalności generujących korzyści ekonomiczne, ocena stanu 
niewypłacalności na potrzeby odpowiedzialności z art. 299 k.s.h.)

 4. Elementy prawa podatkowego - obowiązki podatkowe 
przedsiębiorcy w zależności od jego formy organizacyjno-
prawnej; podatkowe skutki postępowań sądowych (upadłości 
i restrukturyzacji), mediacji, egzekucji.

 5. Warsztaty - metodyka dochodzenia roszczeń gospodarczych    

  EGZAMIN DYPLOMOWY (2h)


