
ZAPROSZENIE
Konferencja

W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. 
zapraszamy na konferencję pt.

„NOWOCZESNA DZIAŁALNO ŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, 
CZYLI FUNDUSZ I NIE TYLKO”.

Spotkanie odbędzie się 
19 września 2013 roku (czwartek), godz. 09.00 – 14.00
w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, 

RSVP:
Prosimy o potwierdzenie 
przybycia do 
12 września 2013 r.
e-mail:
izabela.wozniak@dzp.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Udział w konferencji jest 
bezpłatny .

w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, 
Rondo ONZ 1, piętro 21, Warszawa. 

W czasie konferencji przedstawimy następujące kwestie:

� pułapki prawne związane z Funduszem - podpowiemy jak ich unikać,
� najnowsze interpretacje organów podatkowych,
� pomysły na alternatywne rozwiązania w zakresie działalności socjalnej (szerzej 

obszaru świadczeń pracowniczych) pracodawcy,
� inne sposoby na optymalizację kosztów pracowniczych.

Szczegółowy plan spotkania znajdą Państwo poniżej. 

Serdecznie zapraszamy! 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie oraz selekcji zgłoszeń. 



PROGRAM

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 09.45 Fundusz Socjalny: pułapki prawne

� Co jest działalnością socjalną?

� Kryteria socjalne: jak i kiedy je ustalać i czy na pewno zawsze trzeba to 
robić?  

� Kryteria socjalne a dyskryminacja: jeśli nie wszystkim po równo, to jak?

� Inspekcja pracy i związki zawodowe, czyli praktyczne problemy na tle 
działalności socjalnejdziałalności socjalnej

Bogusław Kapłon i Agata Mierzwa , kancelaria DZP

09.45 – 11.00 Fundusz Socjalny a podatki, czyli czy Fundusz si ę w ogóle opłaca?

ZFŚS z perspektywy pracownika

� Opodatkowanie i ozusowanie świadczeń otrzymanych z ZFŚS

� Przykładowe świadczenia z ZFŚŚ, najnowsze orzecznictwo i praktyka 
organów podatkowych

� Alternatywa dla Funduszu: nieodpłatne świadczenia

ZFŚS z perspektywy pracodawcy

� Administrowanie ZFŚS a status podatnika VAT

� Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych 
wydatków finansowanych z ZFSŚ – praktyka organów podatkowych

� Rozliczanie pomocy dla pracowników w świetle interpretacji ogólnej

Anna Turska , kancelaria DZP



PROGRAM

11.00 – 11.30 Przerwa 

11.30 – 12.30 Wybrane metody optymalizacji świadcze ń pracowniczych

� Współfinansowanie kosztów świadczeń przez pracowników pomysłem 
na efektywne zarządzanie kosztami świadczeń

� Od „prostej” opieki medycznej do absence management - koszt opieki 
jako rodzaj inwestycji w wydajność i metoda na obniżanie kosztów 
absencji

� Alternatywne świadczenia dla nagród jubileuszowych i odpraw � Alternatywne świadczenia dla nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych – sposób na skuteczną redukcję kosztów rezerw

Krzysztof Nowak i Kamil Skowera , Mercer (Polska) Sp. z o.o.

12.30 – 13.30 Nowe spojrzenie na programy emerytalne: odpowied ź pracodawców 
na zmian ę oczekiwa ń pracowników w świetle problemów OFE, ZUS

� Praktyka krajów rozwiniętych: korzystajmy z doświadczeń innych

� Plany emerytalne: dla wszystkich, czy dla wybranych?

� Plany emerytalne jako narzędzie polityki retencyjnej firmy: jak stworzyć 
plan, który będzie efektywnym elementem strategii biznesowej, a przy 
tym atrakcyjnym narzędziem polityki retencyjnej firmy?

Krzysztof Nowak , Mercer (Polska) Sp. z o.o. 

13.30 – 14.00 Pytania i zakończenie konferencji



PRELEGENCI

Bogusław Kapłon
Radca prawny, Partner
Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla wiodących spółek polskich
i zagranicznych w zakresie prawno-pracowniczych aspektów ich działalności operacyjnej. 
Doradza w procesach prywatyzacyjnych dotyczących relacji ze związkami zawodowymi. 
Jest współautorem pakietów socjalnych i innych porozumień pomiędzy inwestorami 
a związkami zawodowymi. Ponadto jest doradcą wielu przedsiębiorstw w zakresie układów 
zbiorowych pracy, systemów wynagradzania oraz innych systemów świadczeń 
pracowniczych (np. plany opcji na akcje).

Agata Mierzwa
Adwokat, Senior Associate
Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, doradzając m.in. w zakresie 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji zatrudnienia i systemów  wynagradzania. 
Posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu układów zbiorowych, wewnętrznych 
regulaminów i polityk. Zajmuje się kwestiami nierównego traktowania i mobbingu w miejscu 
pracy. Reprezentuje pracodawców przed  sądami pracy w sporach z zakresu prawa pracy.

Anna Turska
Doradca podatkowy, Tax Senior Consultant
Ma doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie transakcji typu M&A, 
strukturyzacji międzynarodowych przejęć i reorganizacji grup kapitałowych dla funduszy 
inwestycyjnych oraz inwestorów branżowych, zdobyte w zespole fuzji i przejęć jednej 
z wiodących firm doradczych. Brała udział w licznych projektach restrukturyzacyjnych 
polskich i międzynarodowych firm, głównie z branży farmaceutycznej, energetycznej oraz 
spożywczej.



PRELEGENCI

Krzysztof Nowak
Członek Zarządu oraz Partner w Mercer
W Mercer odpowiedzialny za pion doradztwa związanego ze świadczeniami 
pracowniczymi, w tym doradztwa emerytalnego. Bezpośrednio zaangażowany w projekty
związane z restrukturyzacją systemów świadczeń, w tym zmianą systemów nagród 
jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wśród firm, dla których realizował projekty znajdują 
się największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.
Zanim rozpoczął pracę dla Mercer związany z polskim rynkiem giełdowym. Był również 
wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Kamil SkoweraKamil Skowera
Starszy konsultant w praktyce Health&Benefits
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą oraz projektowaniem systemów 
świadczeń pracowniczych (plany emerytalne, świadczenia medyczne), analizą wyników 
inwestycyjnych i oceną firm zarządzających aktywami. Uczestniczył w szeregu projektów 
dotyczących analiz rynku pracy oraz lokalizacji inwestycji. Kamil jest również 
odpowiedzialny za badania branżowe oraz prowadzone na zlecenie klientów (np. badanie 
„Rynek planów emerytalnych wśród firm farmaceutycznych”, EMEA Health Care Survey).


