PROGRAM SZKOLENIA LE 79
„Zasady wynagradzania kadry menedżerskiej spółek komunalnych w świetle
dotychczasowych doświadczeń oraz projektowanych zmian”
Gdańsk, 16 marca 2018r.

16.03.2018r. (piątek)
8.45 - 9.00
9.00

Rejestracja uczestników

Przywitanie uczestników
Gdańska Fundacja Wody

9.15 Rozpoczęcie części merytorycznej szkolenia
dr Jędrzej Bujny | Radca Prawny
BLOK 1 – Pierwszy rok doświadczeń związanych z wdrażaniem nowej ustawy kominowej
I. Wdrażanie nowej ustawy kominowej w praktyce
• Analiza modelu liberalnego, konserwatywnego i modeli pośrednich – jeden czy wiele
sposobów wdrażania nowej ustawy kominowej?
• Czy nowa ustawa kominowa definitywnie zakończyła obowiązywanie umów o pracę?
• Jakie uchwały zostały przyjęte przez organy spółek komunalnych w związku
z wdrożeniem nowej ustawy kominowej?
• Koszyk świadczeń – jakie świadczenia dodatkowe znalazły się w nowych umowach
z członkami zarządu?
• Co z sankcjami – art. 12a nowej ustawy kominowej – martwy przepis czy realne
zagrożenie?
• Pełnienie przez członka zarządu funkcji w organach innych spółek – jakie w praktyce
ograniczenia wynikają z ustawy antykorupcyjnej?
• Prezentacja wybranych case study
II. Wątpliwości prawne związane ze świadczeniem przez członka zarządu usług
na podstawie kontraktu menedżerskiego
• Umowa o świadczenie usług zarządzania a podatek VAT
o analiza indywidualnych interpretacji podatkowych oraz aktualnego
orzecznictwa
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•
•

o prezentacja interpretacji ogólnej Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
6 października 2017 r.
Umowa o świadczenie usług zarządzania a katalog świadczeń w ramach systemu
ubezpieczeń społecznych
Umowa o świadczenie usług zarządzania a zakres odpowiedzialności menedżera

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

BLOK 2 – Wyzwania związane z nowelizacją ustawy kominowej i innych ustaw
•

Projekt nowelizacji ustawy kominowej z października 2017 r.

o Czy konieczna będzie zmiana uchwał w sprawie wynagrodzeń oraz umów
o świadczenie usług zarządzania?
o Co ze sprawozdaniami z wykonania obowiązków wynikających z ustawy
kominowej?
• Projekt nowelizacji ustawy antykorupcyjnej, tj. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne
13.00 - 14.30

Przerwa obiadowa

BLOK 3 – Nowe zasady zarządzania mieniem państwowym
Wymagania dla członków organów spółek komunalnych
• wymagania wobec członków organów nadzorczych
• wymagania wobec członków zarządu
o forma prawna ustanowienia nowych wymagań wobec menedżerów –
zmiana statutu spółki vs. uchwała
o zakres obowiązku
16.00 Zakończenie szkolenia
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