
ORAZ KADRY MENEDŻERSKIEJ

KORPORACYJNE, PODATKOWE ORAZ PRACOWNICZE 

ASPEKTY ZATRUDNIANIA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW 

zapraszają na szkolenie

Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy 

oraz Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy



Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie usystematyzowanie oraz 

zwiększenie Państwa wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego zatrudniania 

(zaangażowania) członków zarządów i menedżerów wyższego szczebla.

Prelegenci przedstawią zagadnienia prawne związane z prawidłowym 

powoływaniem do zarządów spółek. Omówione zostaną warianty relacji 

prawnych, które powstają lub mogą być nawiązane między spółkami 

a członkami zarządu oraz menedżerami. Zaprezentowane zostaną 

konsekwencje i wskazówki wyboru wariantu z punktu widzenia prawa 

spółek, prawa pracy, prawa cywilnego oraz podatkowego i ubezpieczeń 

społecznych.

Czas i miejsce 

Zgłoszenia zawierające dane uczestników oraz firmy prosimy przesyłać na adres: 

kancelaria@szuszczynski.pl. Na ich podstawie wystawiona zostanie faktura pro-forma za 

uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dn. 31 maja 2019 r. (piątek) w godzinach od 09:30 do 14:00  

w Biurowcu „Za Bramką”, przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 24 maja 2019 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny (61) 843 87 58 

lub e-mailowy kancelaria@szuszczynski.pl.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do obecnych lub przyszłych członków 

zarządów spółek oraz do osób odpowiedzialnych za HR w spółkach.

Uczestnicy

Cena dla pozostałych osób – 150 PLN + VAT/osobę.

Koszt uczestnictwa

Dane do przelewu: Bank PEKAO S.A., II Oddział w Poznaniu, nr rachunku: 

98 1240 1763 1111 0010 8505 4010.

Cena dla klientów kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy 

lub Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy – 100 PLN + VAT/osobę.



Program Szkolenia

09:30 – 09:55 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

10:00 – 11:00

n czy trzeba i warto zawierać umowy z członkami zarządu? Czy możliwe jest szczegółowe uregulowanie 

w interesie spółki i członka zarządu zasad wykonywania funkcji w zarządzie bez zawierania umowy? 

Jakie są różnice w odpowiedzialności członka zarządu zależnie od więzi łączących go ze spółką?

n obowiązywanie zakazu konkurencji członków zarządu na gruncie kodeksu spółek handlowych.

Korporacyjne aspekty zatrudniania członków zarządów oraz kadry menedżerskiej 

Przemysław Musioł oraz Michał Wojciechowski – radcowie prawni, wspólnicy Kancelarii Prawnej Norek 

i Wspólnicy

W tej części szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

n istotne zasady powoływania, odwołania i rezygnacji członków zarządu spółki, w uwzględnieniem 

najnowszych zmian i stosunku tych czynności do umów z tymi osobami;

n sposoby ustalania wynagrodzenia dla członków zarządu, w tym opcje menedżerskie, udział kadry 

menedżerskiej w spółkach i udział w zysku spółki;

11:15 – 12:15

n różnice i podobieństwa w zatrudnianiu członków zarządu oraz menedżerów nie będących członkami 

zarządu.

Pracownicze aspekty zatrudniania członków zarządów oraz kadry menedżerskiej 

Michał Szuszczyński – radca prawny oraz wspólnik Kancelarii Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa 

Pracy

n umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowa o świadczenie usług – wybór optymalnego rodzaju 

umowy z punktu widzenia interesów spółki i członka zarządu;

n zakaz prowadzenia przez członka zarządu działalności konkurencyjnej w czasie i po ustaniu stosunku 

pracy lub stosunku cywilnoprawnego oraz delikty nieuczciwej konkurencji ze strony członka zarządu / 

byłego członka zarządu;

n „członek zarządu”, „członek zarządu - Dyrektor ds. […]”, Dyrektor ds. […]” – prawne i praktyczne skutki 

objęcia umową członkostwa w zarządzie lub / i dodatkowej funkcji (stanowiska);

W tej części szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

n odwołanie z zarządu a rozwiązanie umowy (zwłaszcza umowy o pracę) – tryb, przyczyny, forma oraz 

najczęściej popełniane błędy w tym zakresie;

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

n porównanie zasad opodatkowania i oskładkowania kadry menedżerskiej (innej niż członkowie 

zarządu) dla różnych stosunków prawnych: umowa o pracę, kontrakt menedżerski, działalność 

gospodarcza;

W tej części szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

n opodatkowanie przychodów z opcji menedżerskich, przychodów z udziału kadry menedżerskiej 

w spółkach i udział w zysku spółki.

Jarosław Augustyn – doradca podatkowy oraz of counsel Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy oraz 

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy

n porównanie zasad opodatkowania i oskładkowania członków zarządu dla różnych stosunków 

prawnych: powołanie do zarządu, umowa o pracę, kontrakt menedżerski, działalność gospodarcza;

n jakie są ryzyka tworzenia złożonych struktur zatrudnienia (łączenie powołania do zarządu 

z kontraktem menedżerskim lub działalnością gospodarczą);

n odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki;

Podatkowe aspekty zatrudniania członków zarządów oraz kadry menedżerskiej 

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

13:30 – 14:00 Dyskusja i zakończenie szkolenia
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