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Struktura kursu on-line „Spółka z o.o. non profit bez tajemnic” 

1. Moduł I: Co to jest spółka non profit? 
a. Jaki koń jest każdy widzi, czyli główne cechy spółki (wideo 1.1, czas trwania: 12,35 min.) 
b. Wyprawa do źródeł (prawa w spółce) (1.2, czas trwania: 12,52 min.) 
c. Non profit czy not for profit? (1.3, czas trwania: 11,37 min.) 
d. Quiz podsumowujący 
e. Podróż do źródeł 2, czyli źródła prawa w spółce non profit (1.4, czas trwania: 5,38 min.) 
f. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne? cz. 1 (1.5, czas trwania: 13,25 min.) 
g. Co to jest przedsiębiorstwo społeczne? cz. 2 (1.5, czas trwania: 6,11 min.) 
h. Skoro nie dywidenda to co, czyli jak zarabia się w spółce z o.o. non profit? cz. 1 (1.6, czas 

trwania: 9,14 min.) 
i. Skoro nie dywidenda to co, czyli jak zarabia się w spółce z o.o. non profit? cz. 2 (1.6, czas 

trwania: 12,38 min.) 
j. Quiz podsumowujący. 
 

2. Moduł II: Jestem wspólnikiem! 
a. Udział wspólnik w spółce z o.o. cz. 1, czyli o aporcie i nie tylko (wideo 2.1, czas trwania: 

9,09 min.) 
b. Udział wspólnik w spółce z o.o. cz. 2, czyli spółka jednoosobowa i nie tylko (2.1, czas 

trwania: 9,42 min.) 
c. Jaki będę miał wpływ na decyzje na zgromadzeniu wspólników? (2.2, czas trwania: 13,29 

min.) 
d. Quiz podsumowujący 
e. Co ja tu robię, czyli prawa i obowiązki wspólnika (2.3, czas trwania: 14,25 min.) 
f. Do widzenia spółko, czyli przestaję być wspólnikiem (2.4, czas trwania: 13,27 min.) 
g. Quiz podsumowujący 
 

3. Moduł III: Jestem członkiem zarządu! 
a. Zadania i obowiązki zarządu, czyli wszystko, na co nigdy nie ma czasu (3.1.1, czas 

trwania: 14,48 min.) 
b. Kto decyduje, a kto podpisuje, czyli prowadzenie spraw i reprezentacja cz. 1 (3.1.2, czas 

trwania: 14,04 min.) 
c. Kto decyduje, a kto podpisuje, czyli prowadzenie spraw i reprezentacja  cz. 2 (3.1.2, czas 

trwania: 4,31 min.) 
d. Co to jest kapitał zakładowy i jak mamy go chronić? (3.1.3, czas trwania: 15,56 min.) 
e. Inne obowiązki zarządu specyficzne dla spółki z o.o. (3.1.4, czas trwania: 9,19 min.) 
f. Quiz podsumowujący 
g. Kryzys na pokładzie, czyli światła bezpieczeństwa w spółce z o.o. cz. 1 (3.2, czas trwania: 

8,37 min.) 
h. Kryzys na pokładzie, czyli światła bezpieczeństwa w spółce z o.o. cz. 2 (3.2, czas trwania: 

12,11 min.) 
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i. Gdy potrzebuję zastępstwa, czyli prokurent i pełnomocnictwo (3.3 cz. 1, czas trwania: 
5,47 min.) 

j. Gdy potrzebuję zastępstwa, czyli prokurent i pełnomocnictwo (3.3 cz. 2, czas trwania: 
10,03 min.) 

k. Zarząd – jeszcze więcej sprawy, czyli umowy z członkami zarządu cz. 1 (3.4, czas 
trwania: 7,43 min.) 

l. Zarząd – jeszcze więcej sprawy, czyli sprzeczność i konflikt cz. 2 (3.4, czas trwania: 11,59 
min.) 

m. Do widzenia spółko, czyli kiedy przestanę być członkiem zarządu? (3.5, czas trwania: 
11,56 min.) 

n. Quiz podsumowujący 
 

4. Moduł IV: Podejmowanie decyzji w spółce z o.o. 
a. Organy w spółce – wprowadzenie (wideo 4.1) 
b. Kiedy jest potrzebna decyzja zgromadzenia wspólników? (4.2) 
c. Umowa spółki, a kompetencje poszczególnych organów (4.3) 
d. Jak działa zgromadzenie wspólników, czyli zasady podejmowania uchwał cz. 1 (4.4) 
e. Jak działa zgromadzenie wspólników, czyli zasady podejmowania uchwał cz. 2 (4.4) 
f. Zgromadzenie wspólników – co jeszcze warto wiedzieć? (4.5) 
g. Kiedy uchwała zgromadzenia wspólników będzie ważna, a kiedy nie? (4.6) 
h. Zróbmy to on-line 
i. Quiz podsumowujący 
 

5. Moduł V: Co to jest i po co nam umowa spółki? (wideo 5.1) 
a. Elementy umowy spółki (5.2) 
b. Umowa spółki – na co zwrócić uwagę? cz. 1 (5.3) 
c. Umowa spółki – na co zwrócić uwagę? cz. 2 (5.3) 
d. Zrób to z nami, czyli szablon umowy spółki (5.4) 
e. Zapisy umowy spółki typowe dla PS (5.5) 
f. Quiz podsumowujący 
 

6. Moduł 6: Zakładanie spółki z o.o. non profit 
a. Założenie spółki w systemie S-24 (6.1) 
b. Tradycyjne zakładanie spółki krok po kroku cz. 1 (6.2) 
c. Tradycyjne zakładanie spółki krok po kroku cz. 1 (6.2) 
d. Pierwszy rok w spółce (6.3) 
e. Quiz podsumowujący 


