
 

 

OPTYMALIZACJA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I 

MENEDŻERÓW Z UWAGI NA KOSZTY PODATKOWE I ZUS 
 
 

Szkoleniem z tematyki optymalizacji wynagrodzeń członków zarządu i menedżerów SDZLEGAL SCHINDHELM rozpoczyna cykl 

prezentacji w ramach nowego programu PRIVATE LAWYER.  Proponowane szkolenie powinno zainteresować zarówno: 

• menedżerów, którzy uzyskają wiedzę, jakie rozwiązania, nie zwiększające łącznych kosztów ich zatrudnienia, mogą 

zaproponować pracodawcy, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe i ZUS. 

• pracodawców, którzy dowiedzą się jak zmniejszyć koszty zatrudnienia menedżerów proponując alternatywne w stosunku 

do umowy o pracę formy zatrudnienia i świadczenia usług,  

Podczas szkolenia pokażemy jak w ramach stałego kosztu przedsiębiorstwa może zmieniać się proporcja obciążeń z tytułu 

podatków oraz świadczeń wpłacanych do ZUS i kwot wypłacanych menedżerowi, zależnie od rodzaju zawartej z nim umowy.  

Opiszemy wymagania, jakie należy spełnić, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe i z tytułu kwot wpłacanych do ZUS oraz 

wskażemy ryzyka, wady i zalety proponowanych rozwiązań  z punktu widzenia menedżera i pracodawcy. 

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE? 

• do członków zarządu i wyższego szczebla menedżerów , 

• właścicieli przedsiębiorstw, menedżerów  HR, dyrektorów finansowych i wszelkich innych osób podejmujących decyzję o 

formie zatrudnienia menedżera 

TRENERZY 

dr Agnieszka Łuszpak-Zając – radca prawny i partner odpowiedzialny za projekt Private Lawyer, specjalista  m.in. w zakresie 

umów cywilnoprawnych, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. 

Wojciech Zając – radca prawny. Kieruje działem prawa pracy. Jest autorem szeregu artykułów, opracowań i wykładów z 

zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Stale współpracuje jako wykładowca z Polsko-Niemiecką Izbą 

Przemysłowo-Handlową oraz Brytyjsko Polską Izbą Handlową prowadząc wykłady z prawa pracy dla przedsiębiorców. 

Tomasz Szarek – radca prawny. Kieruje działem prawa spółek i obsługi korporacyjnej. Specjalizuje się w projektach 

przekształceń spółek  oraz w transakcjach typu M&A. Autor opracowań i wykładów z zakresu odpowiedzialności menedżerów.  

Andrzej Łuszpak – doradca podatkowy. Specjalizuje się w obsłudze podatkowej i rachunkowej spółek prawa handlowego, 

wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym świadczonym na rzecz podmiotów gospodarczych. 

CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA 

26 września 2013 r. godz. 9.00 – 12.00 

Wrocław Plac Solny 16, parter, Sala świetlikowa 

KOSZT SZKOLENIA 

200 złotych + 23% VAT 

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe 

Zgłoszenia proszę wysyłać na: alz@sdzlegal.pl w terminie do dnia 23 września 2013. 

 

       

 
PATRONAT MEDIALNY ORGANIZATOR 


