Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
zaprasza do udziału w szkoleniu nt.:

„Polski przedsiębiorca na rynku austriackim
- zagadnienia praktyczne”
Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą, zamierzających zawierać umowy z partnerami austriackimi, a także do przedsiębiorców planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej w Austrii, zainteresowanych informacjami nt. rynku austriackiego, podmiotów
wspierających oraz różnic kulturowych.
Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów rozpoczynania działalności gospodarczej i zawierania
umów z austriackimi kontrahentami oraz delegowania pracowników z uwzględnieniem specyfiki austriackiego
rynku pracy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku, o godz. 9.30 w siedzibie IPH
w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:
915 – 930

Rejestracja uczestników.

9 –9

Powitanie uczestników, rozpoczęcie szkolenia.

30

40

Prezentacja ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie.

I. Rynek austriacki
9 – 10
40

45

Informacje gospodarcze nt. Austrii.
Badanie rynku.
Instytucje otoczenia biznesu.
Podmioty wspierające polskich przedsiębiorców w Austrii.

1045 – 1100 Przerwa kawowa
1100 – 1155 Dlaczego warto inwestować w Austrii.
Podejście do negocjacji z austriackim kontrahentem (aspekty kulturowe i prawne przy
nawiązywaniu współpracy).
Jakimi inwestycjami w Polsce mogą być zainteresowani austriaccy przedsiębiorcy.

II. Zawieranie umów z austriackimi kontrahentami
11 – 13
55

00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej.
Działania jakie należy podjąć aby otworzyć firmę w Austrii.
Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta.
Elementy umowy, kary umowne, terminy przedawnień.
Zawieranie klauzul arbitrażowych i mediacyjnych w umowach.
Sesja pytań i odpowiedzi.

1300 – 1330 Lunch
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III. Skierowanie pracowników do pracy w Austrii
13 – 15
30

00

Forma prawna zatrudnienia (podróż służbowa, delegowanie, umowa o współpracę z osobą
prowadzącą działalność gospodarczą).
Obowiązki pracodawcy oddelegowującego pracownika do pracy w Austrii.
Delegowanie pracownika do Austrii – dokumentacja wymagana przepisami prawa polskiego,
austriackiego oraz unijnego (praktyczne warsztaty).
Pobyt i praca w Austrii – wymogi prawa austriackiego.
Wynagrodzenie pracownika delegowanego do pracy w Austrii (ustalenie wysokości, zmiany
w dyrektywie wprowadzające zasadę równego wynagrodzenia za taką samą pracę).
Świadczenia pozapłacowe pracownika delegowanego do pracy w Austrii (zakwaterowanie,
opieka medyczna, dodatek za rozłąkę, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz
używanie samochodu służbowego do celów prywatnych).
Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących delegowania pracownika do Austrii – przebieg,
konsekwencje ustalenia naruszenia przepisów.

1500 – 1515 Przerwa kawowa
1515 – 1545 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.
Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika delegowanego do pracy w Austrii – zasady ogólne.
15 – 16
45

00

Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Dr Magdalena Makieła – adwokat specjalizujący się w problematyce prawa gospodarczego oraz mediator w sprawach
gospodarczych. Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo, ze specjalnością Prawo Międzynarodowe Publiczne, autor licznych
publikacji naukowych. Właściciel Kancelarii Adwokackiej, która jest członkiem Polsko - Austriackiej Inicjatywy Współpracy
Gospodarczej z siedzibą w Wiedniu. Kancelaria współpracuje z wiedeńskimi kancelariami.

Anna Stokłosa LL.M (Waszyngton), radca prawny. Specjalista prawa pracy, w szczególności tematyki związanej
z delegowaniem pracowników i zatrudnianiem cudzoziemców. Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych UJ. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Posiada bogate
doświadczenie praktyczne w kwestiach związanych ze stosowaniem prawa, zarówno na etapie doradztwa, jak też
w postępowaniach kontrolnych i sądowych.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Polski przedsiębiorca na rynku austriackim – zagadnienia praktyczne”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 11 październik 2018 roku, godz. 9.30
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 12 428-92-50; e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko................................................................................................
stanowisko................................................................................... telefon....................................................................
e-mail....................................................................................... www...........................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ulica...............................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.......................................................................................................................................
telefon...................................................................................., fax................................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera
szkoleniowego od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
 Wyrażam zgodę na przesyłanie mi ofert bezpłatnych usług ośrodka Enterprise Europe Network i IPH
w Krakowie wyselekcjonowanych pod kątem profilu działalności firmy, którą reprezentuję.
 Deklaruję chęć otrzymania drogą e-mailową i wypełnienia ankiety ewaluacyjnej pozwalającej na ocenę
rezultatów usług świadczonych przez sieć Enterprise Europe Network, kiedy European Agency for Small and
Medium Enterprises bądź inny podmiot sprawdzający efektywność sieci będzie przeprowadzać takie badanie.

…..…...................
Data

Formularz F 4.4.1(2)-3.2A / wydanie 1 / 1.09.2018

.............................................................
Podpis uczestnika

strona 3 z 4

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie,
tel.: 12 428 92 50, mail: biuro@iph.krakow.pl
2.
Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO w celu wyświadczenia firmie, którą
Pan/Pani reprezentuje bezpłatnej usługi w ramach projektu Enterprise Europe Network. Projekt ten finansowany jest przez
Komisję Europejską ze środków programu COSME (na lata 2014-2020) na podstawie umowy ramowej nr 649334 — EEN
South Poland oraz z polskich środków budżetu państwa przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Dane osobowe Pana/i mogą być również przetwarzane w celu: subskrypcji newslettera szkoleniowego; przesyłania ofert
bezpłatnych usług ośrodka EEN i IPH wyselekcjonowanych pod kątem profilu działalności firmy; wypełnienia ankiety
ewaluacyjnej, jeśli wyraża na to Pan/i zgodę.
3.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia przez Izbę realizacji tego projektu,
a w przypadku usługi newslettera szkoleniowego, w celu jego wysyłki, do chwili wycofania zgody na jego subskrypcję.
4.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i
prawo do cofnięcia zgody - nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.
5.
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie bezpłatnych usług.
7.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ma obowiązek dokumentacji fotograficznej z organizowanych wydarzeń. Zdjęcia
wykonywane będą w sposób nieujawniający twarzy uczestników.
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