Najnowsze szkolenia w IPH - luty 2021
2021-02-17
IPH w najbliższym czasie zaprasza na następujące szkolenia:
22 lutego Webinar: Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa
23 lutego Rozliczanie i kontrola dofinansowań z FGŚP w ramach Tarczy
Antykryzysowej
26 lutego Brexit – wpływ nowych zasad wymiany towarowej na działalność polskich
firm

Webinar: Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa - 22
lutego
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarze „Pakiet pomocowy dla
przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa”, który odbędzie się online w dniu 22 lutego
br. w godz.11.00 -12.30.
Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych
tematyką.
W trakcie spotkania eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju
Przemysłu przedstawią swój pakiet pomocowy.
Szczegółowe informacje, w tym możliwość zapisu
Webinar: Rozliczanie i kontrola dofinansowań z FGŚP w ramach Tarczy
Antykryzysowej - 23 lutego
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Rozliczanie i
kontrola dofinansowań z FGŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej”, który odbędzie się
w dniu 23 lutego 2021 r. w godz. 10.00 - 11.30.
Skorzystanie z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (zarówno na podstawie art. 15 g jak i 15 gg tzw. Tarczy
antykryzysowej) wymagało od przedsiębiorców spełnienia szeregu warunków. Po
otrzymaniu wsparcia nadszedł czas rozliczeń, a co za tym idzie - potencjalnych
kontroli przez właściwe organy. Na to drugie firmy będą musiały być gotowe przez
najbliższe 3 lata.
Konsekwencje błędnego rozliczenia środków mogą być dla firm bardzo dotkliwe, a
sam proces może generować problemy - zmianie ulegały formularze, a także często
wytyczne urzędów. Dlatego kluczowe jest spełnienie wszystkich obowiązków
związanych z wykorzystaniem dofinansowania, w tym przede wszystkim prawidłowe
rozliczenie środków.
Po dokonaniu kilkudziesięciu rozliczeń, eksperci z firmy doradczej Olesiński i
Wspólnicy podzielą się z Państwem doświadczeniem w tym zakresie.

Udział w webinarze jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
IPH zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjęcia liczby osób z jednej firmy.
Więcej informacji, w tym program szkolenia i możliwość zapisu
Webinar: Brexit – wpływ nowych zasad wymiany towarowej na działalność
polskich firm - 26 lutego
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Brexit –
wpływ nowych zasad wymiany towarowej na działalność polskich firm”, który
odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. w godz. 10.00 – 12.30.
Zaproszenie adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP: właścicieli firm,
menedżerów, osób zarządzających sprzedażą zagraniczną, którzy dokonują
międzynarodowych transakcji handlowych z Wielką Brytanią. Celem webinaru jest
przekazanie praktycznej wiedzy dot. wymiany handlowej pomiędzy Polską a Wielką
Brytanią w nowych uwarunkowaniach prawnych.
Webinar poprowadzi:
Pan Michał Dembiński – Główny Doradca w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej.
Urodził się w Londynie, studiował na University of Warwick oraz The City University,
London. Pracował przez 16 lat w Confederation of British Industry (CBI), największej
organizacji zrzeszającej brytyjski przemysł. W latach 1988-1997 pełnił funkcję
redaktora naczelnego miesięcznika CBI News. W 1997 r. przeniósł się do Polski,
pracował na stanowisku dyrektora ds. komunikacji dla Polskiej Telewizji Kablowej
(dziś część UPC Polska) oraz dyrektora zarządzającego Trader.com Polska, obecnie
część spółki Agora S.A. Od 2002 pracuje w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej.
Udział w webinarze jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
IPH zastrzega sobie prawo do ograniczenia przyjęcia liczby osób z jednej firmy.
Więcej informacji i możliwość zapisu
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