
ZARZ¥DZANIE NALE¯NOŒCIAMI W OBROCIE MIÊDZYNARODOWYM 
I WSPÓLNOTOWYM  

EFEKTYWNA WSPÓ£PRACA Z FRANCUSKIM PARTNEREM 
BIZNESOWYM - DOBRE PRAKTYKI

Katowice,16 maja 2013 r.

SEMINARIUM DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

G³ównym celem seminarium jest podzielenie siê z uczestnikami doœwiadczeniami w zakresie 
miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej, ze szczególnym uwzglêdnieniem projektów polsko-
francuskich. W trakcie seminarium szczególny nacisk po³o¿ony zostanie na przedstawienie 
prawnych i podatkowych instrumentów zarz¹dzania nale¿noœciami w dobie kryzysu.

Zapraszamy wszystkich przedsiêbiorców zainteresowanych poszerzeniem swoich horyzontów 
biznesowych na poziomie europejskim. Seminarium dedykowane jest przede wszystkim firmom 
zainteresowanym rynkiem francuskim,jak równie¿ tym, które ju¿ wspó³pracuj¹ z partnerami 
z Francji.

Osoby zainteresowane udzia³em w seminarium proszone s¹ o wype³nienie 
 do 10 maja 2013 r.  Informacja o przyjêciu zg³oszenia potwierdzaj¹ca 

mo¿liwoœæ udzia³u  w seminarium zostanie przes³ana drog¹ elektroniczn¹ na adres podany przez 
uczestnika w formularzu zg³oszeniowym. 

formularza 
zg³oszeniowego

Dodatkowe informacje www.enterprise.garr.pl dostêpne na stronie 

Organizatorzy: 

Partnerzy:

Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny. Liczba miejsc ograniczona.

Górnoœl¹ski Park Przemys³owy, Budynek Goeppert-Mayer, ul. Konduktorska 33

oraz

http://www.enterprise.garr.pl/?p=/pl/aktualnosci/0214
http://um.katowice.pl/strony/st-etienne/index.php?page=prezentacja;dom_st_etienne
http://www.garr.pl/
http://oaf.us.edu.pl/
http://msnp.us.edu.pl/
http://www.enterprise.garr.pl/
www.gppkatowice.pl
http://www.ksplegal.pl
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Powitanie goœci oraz przedstawienie organizatorów seminarium:
Robert Pyka – Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach
Miros³aw Czarnik, Prezes Zarz¹du  - Górnoœl¹ski Park Przemys³owy Sp. z o.o.
Lucyna Sikora – Górnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
El¿bieta Lis –kancelaria prawno-podatkowa KSP Legal & Tax Advice

Zarz¹dzanie nale¿noœciami w obrocie miêdzynarodowym i wspólnotowym. 
 Europejski nakaz zap³aty oraz europejski tytu³ egzekucyjny. 

Efektywne podatkowo zarz¹dzanie nale¿noœciami w œwietle nowych regulacji VAT i CIT.
 Adam Roszyk, Senior Associate, adwokat w  kancelarii KSP Legal & Tax Advice
El¿bieta Lis, Partner, doradca podatkowy w kancelarii KSP Legal & Tax Advice 

  Efektywna wspó³praca z francuskim partnerem biznesowym – dobre praktyki. 
Jan Baron, Wiceprezes P.U.K. z serwisem Hiross Sp. z o.o., firmy oferuj¹cej 
nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej.

Nowoczesna strefa aktywnoœci gospodarczej i innowacyjnoœci. 
Technologie energooszczêdne na rzecz przedsiêbiorców - prezentacja 
energooszczêdnego budynku  w kompleksie GPP BUSINESS PARK. 

Miros³aw Czarnik, Prezes Zarz¹du Górnoœl¹skiego Parku Przemys³owego

Poczêstunek oraz dyskusja

PROGRAM

ORGANIZATORZY:

 

PARTNERZY:

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach (D.M.SE.K.) wspiera polskie i francuskie przedsiêbiorstwa w nawi¹zywaniu wzajemnej 
wspó³pracy gospodarczej, oferuje wsparcie w procesie rekrutacji francuskojêzycznego personelu oraz inicjuje transfer 
technologii i doœwiadczeñ miêdzy polskimi i francuskimi partnerami z sektora publicznego i prywatnego

Górnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oferuje szerokie wsparcie dla przedsiêbiorców w zakresie informacji, doradztwa 
zwi¹zanego z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ oraz mo¿liwoœciami pozyskania œrodków finansowych unijnych i krajowych oraz 
partnerów zagranicznych poprzez European Enterprise Network (EEN).

Górnoœl¹ski Park Przemys³owy Sp. z o.o. przekszta³ca tereny poprzemys³owe Katowic i Siemianowic Œl¹skich w nowoczesn¹ 
strefê aktywnoœci gospodarczej. Rewitalizacja realizowana jest w oparciu o zasady zrównowa¿onego rozwoju, którego 
przyk³adem jest budowa na terenie Górnoœl¹skiego Parku Przemys³owego energooszczêdnego kompleksu biurowego GPP 
BUSINESS PARK - budynek Goeppert-Mayer jest unikatowym w Polsce przyk³adem zastosowania systemu trigeneracji w obiekcie 
komercyjnym.

Kancelaria KSP Legal & Tax Advice œwiadczy pe³n¹ i profesjonaln¹ obs³ugê prawn¹ i podatkow¹, w tym w jêzyku francuskim, na 
rzecz miêdzynarodowych i polskich przedsiêbiorców, spó³ek gie³dowych i inwestorów w SSE, jak równie¿ dla instytucji 
publicznych. Dziêki wspó³pracy z miêdzynarodow¹ kancelari¹ Salans doradza bez wzglêdu na miejsce prowadzenia dzia³alnoœci

Miêdzynarodowa Szko³a Nauk Politycznych Uniwersytetu Œl¹skiego to pierwszy miêdzynarodowy oœrodek w Europie Œrodkowo-
Wschodniej szkol¹cy przysz³e kadry pañstwowe i pracowników firm zagranicznych.

Stowarzyszenie Alliance Francaise w Katowicach organizuje m.in. specjalistyczne kursy z jêzyka francuskiego oraz zajêcia dla 
firm dostosowane do potrzeb i poziomu kandydató
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