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SZKOLENIE PORÓWNANIE RÓŻNYCH 

PODSTAW WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW 

ZARZĄDU W SPÓŁKACH 
FORMA SZKOLENIA: OTWARTE   |   CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ   |   KOD USŁUGI: 0/WCZ/A/1/MG 

 

Na przedsiębiorców nakładane są coraz to nowe obowiązki. Płaca minimalna sukcesywnie się zwiększa, 

co oznacza, że zwiększają się również koszty prowadzenia działalności. Nic zatem dziwnego, że coraz 

więcej spółek decyduje się na poszukiwanie oszczędności. W tym również znajdując alternatywy 

zatrudnienia. Nie omija to również członków zarządu.  

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się, jakie są dopuszczalne podstawy przyznania członkom zarządu 

wynagrodzenia. Dzięki szkoleniu uzyskasz również informacje o tym, jakie są korzyści i zagrożenia 

płynące z poszczególnych form. Dzięki temu będziesz w stanie świadomie dobrać odpowiednią formę 

wynagradzania członków zarządu dla Twojej spółki lub dla spółki Twojego klienta.  

 

CEL USŁUGI  SZKOLENIOWEJ 

− Zdobycie wiedzy na temat różnych form wynagradzania członków zarządu spółki kapitałowej, 

− Uzyskanie praktycznych informacji na temat korzyści i ryzyk wynikających z poszczególnych 

form wynagradzania członków zarządu, 
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− Uzyskanie informacji na temat tego, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z 

członkiem zarządu, 

− Uzyskanie wiedzy, pozwalającej na optymalny dobór formy wynagradzania członka zarządu. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE  SZKOLENIOWEJ 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI  SZKOLENIOWEJ 

 

DZIEŃ 1 

MODUŁ I – PODSTAWA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU  

− Jaki stosunek prawny powstaje z chwilą powołania do pełnienia funkcji członka zarządu?  

− Wynagrodzenie na podstawie uchwały - omówienie 

− Stosunek pracy - omówienie 

− Stosunek B2B - omówienie 

− Kontrakt menedżerski – omówienie 

− Połączenie dwóch form przyznania wynagrodzenia 

 

MODUŁ II – PODATKOWE I SKŁADKOWE RÓŻNICE POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI FORMAMI  

− Brak wynagrodzenia – czy są jakieś konsekwencje podatkowe? 

− Poszczególne formy wynagrodzenia a konsekwencje w PIT/CIT 

− Poszczególne formy wynagrodzenia a konsekwencje w VAT 

− Poszczególne formy wynagrodzenia a obowiązki uiszczania składek 

− Schematy podatkowe 

 

MODUŁ III – RYZYKA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRZYZNANIA WYNAGRODZENIA  

− Ryzyka związane ze stosunkiem pracy 

− Ryzyka związane ze stosunkiem B2B 

− Ryzyka związane z kontraktem menedżerskim  

− Na co uważać zawierając umowę z członkiem zarządu, aby nie została uznana za pozorną? 

 

MODUŁ IV – WYMOGI DO ZAWARCIA UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU  

− Kto może reprezentować spółkę w umowie z członkiem zarządu? 

− Konsekwencje w przypadku braku odpowiedniej reprezentacji 
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EFEKTY USŁUGI  SZKOLENIOWEJ 

− Nabycie wiedzy na temat różnych podstaw przyznania członkom zarządu wynagrodzenia za 

pełnienie ich funkcji  

− Poznanie różnic wynikających z poszczególnych form, w tym przede wszystkim w zakresie 

obowiązków podatkowych i składkowych  

− Zdobycie wiedzy na temat wymogów, jakie muszą zostać spełnione, by skutecznie zawrzeć 

umowę z członkami zarządu  

− Poznanie ryzyk, jakie niosą za sobą poszczególne formy – zarówno dla samej spółki, jak i dla 

członka zarządu.  

− Dobór odpowiedniej formy przyznania wynagrodzenia, która będzie optymalna w danej 

organizacji 

 

 

GRUPA DOCELOWA 

− Członkowie zarządów spółek kapitałowych 

− Członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych 

− Wspólnicy spółek kapitałowych 

− Księgowi  

− Podmioty świadczące usługi doradcze spółkom kapitałowym 

  

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

− Drukowane materiały szkoleniowe potrzebne do przeprowadzenia szkolenia 

− Prezentacja użyta w czasie szkolenia w pliku pdf 

 

HARMONOGRAM 

DZIEŃ 1 

Godzina rozpoczęcia: 9.00 

Godzina zakończenia: 15.00 

Liczba godzin: 6 

 

Łączna liczba godzin: 6 
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OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

Maciej Godyń 

OBSZAR SPECJALIZACJI 

Prawo korporacyjne • Prawo gospodarcze • 

Prawo pracy • Prawo podatkowe •  

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

Radca prawny w Kancelarii Lubasz i 

Wspólnicy. Na co dzień zajmuje się bieżącą 

obsługą przedsiębiorców, w tym spółek 

prawa handlowego. Przygotowuje m.in. 

dokumenty korporacyjne, pomaga w doborze 

odpowiedniej struktury organizacyjnej do 

zakładanych celów. Ukończył stacjonarne studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium 

menedżerskie Mini MBA, organizowane przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy z Minot State 

University. 

 

DOŚWIADCZENIE W ŚWIADCZENIU TEGO TYPU USŁUG  

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych, dzięki 

czemu posiada bogate doświadczenie i praktyczną wiedzę. Pomaga dobrać odpowiednie rozwiązania 

prawne do zakładanych celów, jak również zoptymalizować sposób prowadzonej działalności.  

Prelegent konferencji w Polsce, autor publikacji z zakresu prawa Internetu oraz prawa gospodarczego.  

 

WYKSZTAŁCENIE  

Wykształcenie prawnicze – studia magisterskie na kierunku prawo. Uniwersytet Łódzki.  

Uzyskanie tytułu radcy prawnego – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi. 

Studium menedżerskie miniMBA – Uniwersytet Łódzki we współpracy z Minor State University 
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KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU  

 

CENA ZA SZKOLENIE OBEJMUJE 

Udział w 1 dniu szkoleniowym. Przerwy kawowe i obiadowe. Materiały szkoleniowe w formie 

drukowanej lub/i elektronicznej. To szkolenie prowadzone jest w grupach do 18 osób. 

CENA ZA SZKOLENIE NIE OBEJMUJE 

Noclegów uczestników. Przejazdów. Dodatkowych kosztów wynikających z udziału w szkoleniu. 

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU  

Cena regularna = 890,00 zł netto za osobę. 

+5% rabatu przy udziale 2 osób z jednej firmy 

+10% rabatu przy udziale 3 osób z jednej firmy  

Cena promocyjna „first minute” z rabatem -200,00zł = 690,00 zł netto za osobę.  

Cena „first minute” obowiązuje dla biletów opłaconych nie później jak 7 dni przed szkoleniem. 

Decyduje data księgowania środków na koncie organizatora. 

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Udział w szkoleniu możliwy jest poprzez rejestrację i zrealizowanie płatności w jednym z 3 wariantów.  

1. Rejestracja online poprzez system ecommerce w serwisie internetowym: www.sos.edu.pl   

Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na szkolenie online poprzez stronę internetową i 

zrealizowanie płatności elektronicznej poprzez BLIK, Przelew elektroniczny lub kartę kredytową 

(operatorem płatności jest system Dotpay). Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie 

wpłaty na koncie bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem. 

2. Rejestracja poprzez wypełnienie druku formularza zgłoszeniowego - poprzez przesłanie 

wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy 

biuro@sos.edu.pl, a dalej zrealizowanie płatności przelewem bankowym na podstawie przesłanej 
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faktury pro-forma. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty na koncie 

bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem. 

 

3. Dla rejestracji pracowników instytucji publicznych, urzędów centralnych lub samorządowych, 

administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji pozarządowych gdzie płatność z góry za 

szkolenie jest proceduralnie niemożliwa dopuszczalne jest uregulowanie opłat za udział pracownika 

po szkoleniu na podstawie przekazanej w ostatnim dniu szkolenia faktury VAT, z terminem płatności 

14 dni. Uprzednio konieczna jest rejestracja pracownika poprzez przesłanie wypełnionego, 

podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy biuro@sos.edu.pl. 

  

Aktualne terminy i ceny za szkolenia oraz szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji 

projektu szkoleniowego wskazane są na stronie internetowej Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 

https://sos.edu.pl.  

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT 

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani specjalnym szkoleniem indywidualnie dopasowanym do 

potrzeb i dotychczasowych doświadczeń oraz umiejętności– jesteśmy do dyspozycji.  

Prosimy o kontakt aby porozmawiać o Państwa potrzebach szkoleniowych i na podstawie 

przeprowadzonej analizy przygotować specjalnie skrojone dla Waszej organizacji szkolenie.  

 

Kontakt z nami. 

Śląska Organizacja Szkoleniowa 
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 
tel. 880 635 558 lub 660 910 950 
email: biuro@sos.edu.pl  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE  
Wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI,  podpisany i zeskanowany formularz prosimy przesłać na adres biuro@sos.edu.pl.  

Wstępne potwierdzenie rezerwacji oraz fakturę proforma prześlemy w ciągu 24 godzin w dni robocze.  

1. DANE SZKOLENIA: 

 
 

TYTUŁ SZKOLENIA  

 

KOD USŁUGI  SZKOLENIOWEJ  

 

MIEJSCE I TERMIN ROZPOCZĘCIA  SZKOLENIA 

 

2. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA  

UCZESTNIK SZKOLENIA NR 1:  
 

 

IMIĘ I  NAZWISKO  

 

TELEFON KONTAKTOWY DO UCZESTNIKA  

 

ADRES EMAIL DO UCZESTNIKA  

 
 
 

ADRES POCZTOWY (WYPŁENIĆ TYLKO DLA ZGŁOSZEŃ 

INDYWIDUALNYCH)  

UCZESTNIK SZKOLENIA NR 2:  
 

 

IMIĘ I  NAZWISKO  

 

TELEFON KONTAKTOWY DO UCZESTNIKA  

 

ADRES EMAIL DO UCZESTNIKA  

 
 
 

ADRES POCZTOWY (WYPŁENIĆ TYLKO DLA ZGŁOSZEŃ 

INDYWIDUALNYCH)  

 

3. DANE FIRMY/ ORGANIZACJI DELEGUJĄCEJ NA SZKOLENIE: 

 

 

NAZWA FIRMY/ORGANIZACJI  

 

ADRES FIRMY/ORGANIZACJI (DO FAKTURY)  

 

NIP FIRMY/ORGANIZACJI (DO FAKTURY)  
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OSOBA ZGŁASZAJĄCA (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON ,  EMAIL)  

 

OSOBA ZGŁASZAJĄCA (TELEFON, EMAIL)  

 

ADRES EMAIL DO PRZESŁANIA FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach Śląskiej Organizacji Szkoleniowej Sp. z o.o. S.K jest: 

- wypełnienie i wysłanie tego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@sos.edu.pl lub skorzystanie z formularza i 

płatności online na stronie www.sos.edu.pl . 

- zrealizowanie płatności za szkolenie najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury 

proforma lub faktury VAT.  

- w przypadku pracowników urzędów, instytucji państwowych lub samorządowych możliwe jest opłacenie faktury VAT w 

terminie do 14 dni po szkoleniu. 

Warunki rezygnacji: 

- Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnacja w terminie do 7 dni przed szkoleniem, wiąże 

się z obciążeniem Zgłaszającego 50% wartości szkolenia. Rezygnacja w okresie krótszym jak 7 dni przed szkoleniem wiąże się 

z pokryciem przez Zgłaszającego 100% kosztów udziału w szkoleniu.  

- Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty 100% wartości szkolenia. 

 

      Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Szkoleń Śląskiej Organizacji Szkoleniowej, akceptuje go i wyrażam dobrowolną 

zgodę na przesłanie go na wskazany adres e-mail 

      Wyrażam zgodę wobec Śląskiej Organizacji Szkoleniowej Sp. z o.o. S.K z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 

188  na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu udziału w szkoleniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz w celach marketingowych w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkoleń. 

      Wyrażam zgodę wobec Śląskiej Organizacji Szkoleniowej Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 

188 na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych z tego formularza do celów przesyłania i otrzymywania informacji 

handlowych i marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

 

Zamawiam szkolenie z obowiązkiem zapłaty 

 

 

DATA /  IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  

 

PODPIS / PIECZĄTKA FIRMY  
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