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–
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HALLMARK EVENTS zaprasza na szkolenie:

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE, WYNAGRODZENIA ZARZĄDÓW
I RAD NADZORCZY A POLSKI ŁAD
7 grudnia 2021 rok, Warszawa
(udział w formie online)
Pakiet zmian wielu ustaw medialnie nazwany „Nowym Ładem” czeka już tylko na podpis Prezydenta. Zmiany
mają wejść w życie już 1 stycznia 2022 roku. Na seminarium przeanalizujemy nowe przepisy i szeroko omówimy
najbardziej newralgiczne kwestie, które dotyczą wynagradzania zarządów i rad nadzorczych, wyznaczania
celów zarządczych w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
 Jak przygotować się do tych zmian?
 Jak kalkulować podstawowe i dodatkowe wynagrodzenie?
 Oskładkowania (Obciążenia) w przypadku kilku Umów / kontaktów / kilku źródeł przychodu
 Działalność gospodarcza / inne formy a kontrakt managerski
Kluczowe zagadnienia seminarium:
 Polski Ład a wynagradzanie kadry zarządzającej i rad nadzorczych po 1 stycznia 2022
 Składka zdrowotna naliczana od powołania Zarządu - konsekwencje praktyczne
 Premie a składka zdrowotna
 Zróżnicowanie wynagrodzenia w zależności od wewnętrznej funkcji w radzie nadzorczej
 Zamrożenie podstawy wymiaru przez ustawę okołobudżetową
 Kluczowe kwestie przy wyznaczaniu celów zarządczych w spółkach JST na 2022 r.
Seminarium prowadzą:
Syuzanna Musfi – radca prawny, senior associate w Andersen, biuro w Katowicach. Specjalizuje się
w prawie spółek, fuzji, przejęć i innych przekształceń własnościowych oraz restrukturyzacji. W obszarze jej
zainteresowań jest także prawo cywilne. Przygotowuje projekty umów, opinii, zaleceń prawnych i pisma
procesowe. Zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek, w tym tworzenie spółek
oraz rejestracja podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiada doświadczenie w
obsłudze jednostek samorządu terytorialnego.
Magdalena Kęska – senior associate w Andersen, biuro w Katowicach. Specjalizuje się w podatkach
dochodowych oraz podatku VAT. Opracowuje bieżące projekty w zakresie podatków PIT oraz CIT,
w tym doradza w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym oraz możliwości optymalizacji. Uczestniczy
w przeglądach podatkowych i badaniach duediligence.
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PROGRAM

10:00

Rejestracja, sprawdzenie sprzętu
Kwestie prawne dotyczące funkcjonowania zarządów i rada nadzorczych:
Formy współpracy z członkiem zarządu

10:05








powołanie, umowa o pracę, kontrakt menedżerski,
kluczowe elementy kontraktu menedżerskiego,
kształtowanie wynagrodzenia,
Rada Nadzorcza i jej obowiązki,
zróżnicowanie wynagrodzenia w zależności od wewnętrznej funkcji w radzie nadzorczej,
zamrożenie podstawy wymiaru przez ustawę okołobudżetową

Ograniczenia związane z zasiadaniem w radach nadzorczych i zarządach w spółkach samorządowych –
wprowadzone i projektowane zmiany
Cele zarządcze w spółkach z udziałem JST – analiza dotychczasowych doświadczeń i wnioski na
przyszłość




11:45

cele zarządcze (KPI) – uwarunkowania ustawowe i ustalanie wagi kryteria KPI
Kluczowe kwestie przy wyznaczaniu celów zarządczych
Weryfikacja i kontrola postawionych celów i kwestie wynagradzania
Doświadczenia dotychczasowe w zakresie wyznaczania celów i weryfikacji

Przerwa
Polski Ład a wynagradzanie kadry zarządzającej i rad nadzorczych po 1 stycznia 2022

12:00



Podstawowa zasada - składka zdrowotna naliczana od dochodu - co oznacza w praktyce



Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych - kwota wolna od podatku a składka zdrowotna



Podatek liniowy a wysokość składki zdrowotnej



Podatnicy na ryczałcie a określone kwoty składek zdrowotnych



Składka zdrowotna naliczana od powołania Zarządu - konsekwencje praktyczne



Premie a składka zdrowotna



Umowy zlecenia a oskładkowanie ZUS tych umów - czy zmiana założeń?



Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. - skutki praktyczne



Podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł - skutki praktyczne



Nowy wzór wyliczania kwoty wolnej od podatku dla średnio zarabiających



Wpłacanie zaliczek miesięcznych przez płatnika a zeznanie roczne



Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych uzależniony nie
od pojemności silnika a od mocy silnika - co oznacza zmiana?

13:30

Dyskusja podsumowująca

14:00

Zakończenie
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