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Prelegenci

• Wynagrodzenia menedżerów. Regulacje związane z zarządzaniem spółkami 
Skarbu Państwa

• Kontrakty menedżerskie – zawarcie i rozwiązanie. Odpowiedzialność menedżerów 
za zobowiązania zarządzanych spółek

• Kontrakty menedżerskie – ochrona własności intelektualnej oraz daniny publiczne

Główne zagadnienia

dr Radosław L. 
Kwaśnicki
RKKW – Kwaśnicki, 
Wróbel & Partnerzy

Łukasz  
Sieczka
RKKW – Kwaśnicki, 
Wróbel & Partnerzy

Filip  
Smakowski 
RKKW – Kwaśnicki, 
Wróbel & Partnerzy

Aneta  
Pankowska
RKKW – Kwaśnicki, 
Wróbel & Partnerzy

Dariusz 
Kulgawczuk
RKKW – Kwaśnicki, 
Wróbel & Partnerzy



KONTRAKTY 
MENEDŻERSKIE

09:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

09:30  Sposoby wynagradzania menedżerów, w tym 
modele premiowania stosowane w praktyce

• wynagrodzenie podstawowe: potencjalne tytuły 
prawne

• wynagrodzenie dodatkowe: potencjalne 
tytuły prawne, stosowane w praktyce modele 
premiowania

dr Radosław L. Kwaśnicki, Prezes Zarządu, 
Kancelaria Prawna RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & 
Partnerzy

10:30  Zawieranie i rozwiązywanie kontraktów 
menedżerskich. Odpowiedzialność ustawowa 
i kontraktowa menedżerów

• kontrakt menedżerski – czym jest? rodzaje 
kontraktów menedżerskich

• zawieranie kontraktów menedżerskich – na co 
uważać?

• rozwiązywanie kontraktów menedżerskich – na co 
uważać?

• odpowiedzialność kontraktowa menedżerów, 
dopuszczalne ograniczenia

• przegląd podstaw odpowiedzialności ustawowej 
menedżerów

Dariusz Kulgawczuk, Partner, Kancelaria Prawna 
RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, LL.M.

11:30 Przerwa na kawę

11:50 Nowe regulacje prawne dotyczące 
menedżerów spółek z udziałem Skarbu 
Państwa i jednostek samorządu 
terytorialnego oraz ich wynagrodzeń

• nowa ustawa o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami: 
rozwiązania, wejście w życie

• zakres stosowania tzw. ustawy kominowej

• zmiany w innych aktach prawnych

Łukasz Sieczka, Kancelaria Prawna RKKW - 
Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

13:00 Przerwa na lunch

14:00 Ochrona własności intelektualnej 
w kontraktach menedżerskich  

• klauzule dotyczące efektów pracy twórczej - kształt 
oraz skutki

• zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy 
– ustawowy zakres oraz konsekwencje naruszeń

• zakaz konkurencji w umowach menedżerskich

Aneta Pankowska, Partner, Kancelaria Prawna 
RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

 15:00 Opodatkowanie i oskładkowanie kontraktów 
menedżerskich – stan obecny i zapowiadane 
zmiany

• zasady opodatkowania kontraktów menedżerskich

• sposoby optymalizacji podatkowej dla menedżerów 

• kontrakt menedżerski jako podstawa składek na 
ubezpieczenia społeczne

Filip Smakowski, Kancelaria Prawna RKKW - 
Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

  16:00 Zakończenie warsztatu  
i rozdanie certyfikatów
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Ewelina Stęplewska
Kierownik Projektu
T: 22 379 29 52
E-mail: e.steplewska@mmcpolska.pl

Centrum Konferencyjne Golden Floor - budynek Millenium Plaza
Aleje Jerozolimskie 123A 
02-017 Warszawa

MMC Academy to marka wchodząca w skład Grupy MMC, która jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Efektem organi-
zowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Na ofer-
tę składają się szkolenia z tzw. umiejętności twardych, które obejmują obszary ściśle związane z wykonywaną pracą. Proponujemy wydarzenia do-
pasowane do potrzeb klientów o różnych profilach biznesowych. Spotkania prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających
wieloletnie doświadczenie w swojej branży, którzy prezentują kluczowe zasady zapewniające skuteczną realizację różnych procesów.

Organizator

Więcej informacji Miejsce warsztatów

Kontrakty menedżerskie stanowią aktualnie bardzo popularną formę współpracy z kadrą menedżerską będąc jednocześnie bardzo skuteczną 
formę optymalizacji zatrudnienia osób na stanowiskach menedżerskich.
Uczestnictwo pozwoli Państwu szczegółowo zgłębić regulacje prawne dotyczące zawierania tego typu umów oraz uzyskać praktyczne wskazówki 
związane z ich wdrożeniem mającym na celu przede wszystkim podnoszenie efektywności zatrudnianych ekspertów.  
Udział w wydarzeniu jest znakomitą sposobnością, by zadać pytania znakomitym Prowadzącym oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniami 
z pozostałymi uczestnikami warsztatu.

Dlaczego warto wziąc udział

W szczególności warsztat kierujemy do:
• Dyrektorów i Kierowników pionu organizacyjno-zarządzającego
• Departamentów nadzoru właścicielskiego
• Departamentów rozwoju

• Działów prawnych
• Działów HR
• Działów zarządzania zasobami ludzkimi

Grupa docelowa
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www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

dr Radosław L. Kwaśnicki
Radca prawny, Prezes Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, 
WRÓBEL & Partnerzy 
• doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński) oraz absolwent Advanced 
Management Program (IESE - Uniwersytet Nawarry)
• specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz 
postępowaniach sądowych
• rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, 

wyróżniony przez European Legal Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie 
prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 
2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego
• arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu 
Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), 
arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy 
Konfederacji Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej 
Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku 
Banków Polskich
• posiada wieloletnie doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek publicznych
• członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na 
Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów
• uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego
• redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji 
poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Kolegium Redakcyjnym 
„Monitora Prawa Handlowego”
• redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN 
ACTION” (www.kwasnicki.com.pl)
• biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

Specjalizacja w zakresie
• Prawo Spółek 
• Rynek Kapitałowy 
• Spory Korporacyjne 
• Sprawy Osobiste. Sukcesja w Biznesie 

Filip Smakowski 
radca prawny Kancelarii Prawnej RKKW – Kwaśnicki, 
Wróbel & Partnerzy
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem 
podatkowych aspektów transakcji i restrukturyzacji, opodatkowania usług 
rynku nieruchomości oraz usług finansowych, zajmuje się planowaniem 
podatkowym. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych 
i kontrolnych, jest także pełnomocnikiem klientów przed sądami 

administracyjnymi i cywilnymi. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek, doradztwem na rzecz 
inwestorów, jak również pracuje przy sporządzaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1999 r. doradzając klientom m.in. z branży budowlanej, 
finansowej, spółkom komunalnym; w latach 2006-2015 współpracownik znanej warszawskiej 
kancelarii prawnej. Posługuje się językiem angielskim. Specjalizacja w zakresie: Podatki 

Łukasz Sieczka
radca prawny Kancelarii Prawnej RKKW – Kwaśnicki, 
Wróbel & Partnerzy
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, cywilnym 
i  gospodarczym (w szczególności w zakresie kontraktów), handlowym, jak 
również prawie zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywał w kance-
lariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw jak również 
syndyków masy upadłości. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa 

upadłościowego i procedur naprawczych konstruowania, restrukturyzacji zadłużenia przedsię-
biorstw, prawa spółek, jak również w obszarze przygotowywania i negocjowania umów gospo-
darczych.

Aneta Pankowska 
Partner, radca prawny Kancelarii Prawnej RKKW 
– Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, 
prawa gospodarczego jak również procesach gospodarczych, w tym z zakresu 
nieuczciwej konkurencji oraz ochrony dóbr osobistych. Z sukcesem prowadziła 
wiele postępowań sądowych oraz uczestniczyła w licznych transakcjach 
M&A. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego  

(„white-collar crime”). Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych kancelariach, doradzając 
klientom z różnych branż. Prowadzi autorski blog poświęcony prawu gospodarczemu  
„IP PROCESOWO” (www.pankowska.com.pl). Biegle posługuje się językiem niemieckim 
i  angielskim. Specjalizacja w zakresie: Prawo Spółek, Własność Intelektualna, Nieuczciwa 
Konkurencja, Umowy (Kontrakty), Postępowania Sądowe i Administracyjne, Arbitraż.

www.mmcpolska.plrezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

Dariusz Kulgawczuk
Partner, radca prawny Kancelarii Prawnej RKKW  
– Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, LL.M.  
Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym  z branży ubezpiecze-
niowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu  
Państwa i  jednostek samorządu terytorialnego. Doradzał w złożonych spo-
rach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubez-
pieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami 

budowlanymi. Doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieru-
chomościami. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji 
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006–
2009, 2009–2010, oraz 2011-2012. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferen-
cjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych pra-
wu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Warszawie.  Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. 
Specjalizacja w zakresie: Prawo spółek, Spory korporacyjne, Własność intelektualna; Umowy 
(Kontrakty); Postępowanie sądowe i arbitraż.
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ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 22 292 30 94, 22 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcszkolenia.pl 
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi:
Do 4 listopada 2016 r. – cena 1 195 zł + 23% VAT
Po 4 listopada 2016 r. – cena 1 495 zł + 23% VAT

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące szkoleń, 
przerwy kawowe oraz lunch.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu 
potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni 
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed 
rozpoczęciem szkolenia.

5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące 
na fakturze.

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem 
poleconym na adres organizatora.

7. W przypadku rezygnacji do 4 listopada 2016 r. 
obciążymy Państwa opłatą administracyjną 
w wysokości 400 zł + 23% VAT.

8. W przypadku rezygnacji po 4 listopada 2016 r. 
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału 
w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami 
udziału.

10.  Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne 
z rezygnacją z udziału.

11. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może 
wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej drogą 
mailową lub pocztową w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian 
w programie, lokalizacji wydarzenia i prowadzących.

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica

E-mail

Kod pocztowy Miasto

Telefon Fax

TAK, chcę wziąć udział w szkoleniu „Kontrakty menedżerskie”, termin: 22. 11. 2016 r.
Do 4 listopada 2016 r. – cena 1 195 zł + 23% VAT
Po 4 listopada 2016 r. – cena 1 495 zł + 23% VAT

TAK, proszę o wystawienie faktury VAT

TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Wa r u n k i  u c z e s t n i c t w a

TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres email właściwy do otrzymywania faktur 
elektronicznych:

e-mail:

Pełna nazwa firmy

Oddział / dział firmy / z dopiskiem

Imię i nazwisko

Ulica

Kod pocztowy Miasto

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):

DANE DO FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna nazwa firmy

Ulica

i posiada numer NIP

Kod pocztowy Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYM SZKOLENIU?

kontakt telefoniczny z naszym konsultantem  ..............................

newsletter  ..................................................................................................

portale internetowe (jakie?)  ................................................................

blogi tematyczne (jakie?)  .....................................................................

inne (jakie?)  ...............................................................................................

prasa (jaka?)  ..............................................................................................

data i podpis pieczątka firmy

Usługi świadczone dla pracowników samorządu,  
które spełniają 2 warunki:

1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego  
dla uczestnika 

2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków 
publicznych są zwolnione z VAT  
(podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29).

W przypadku spełnienia powyższych warunków  
proszę załączyć oświadczenie potwierdzające  
spełnienie powyższych warunków.

Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences S.A.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających 
z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci. 

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawnie 
usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

data i podpis

WYRAŻAM ZGODĘ NA:

 »  używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.

 »  otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu  
 usług drogą elektroniczną.


