Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
oraz Secution Sp. z o.o.
zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt.:

„Nowe regulacje antykorupcyjne –
wymogi i ryzyka dla firm”
Spotkanie skierowane jest do średnich i dużych przedsiębiorców, w szczególności do członków zarządów,
dyrektorów pionów: bezpieczeństwa, compliance, prawnego, audytu i kontroli wewnętrznej.
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z wymaganiami projektowanej ustawy o jawności życia
publicznego, która wejdzie w życie 1 marca 2018 roku. Nakłada ona na średnie i duże firmy obowiązek wdrożenia
tzw. Pakietu antykorupcyjnego. Konsekwencjami niedostosowania firmy do wymogów ustawy będą sankcje (kara
finansowa do 10 mln złotych oraz wykluczenie z zamówień publicznych na okres 5 lat).

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 marca 2018 roku, o godz. 10.00 w siedzibie IPH
w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program spotkania:
945 – 1000

Rejestracja uczestników.

1000 – 1015 Rozpoczęcie spotkania i wprowadzenie w jego tematykę.
1015 – 1115 Omówienie wymogów ustawy o jawności życia publicznego istotnych dla przedsiębiorstw:
• Cel i zakres ustawy dotyczący przedsiębiorstw.
• Wyzwania i obowiązki dla firm wynikające z ustawy.
• Ryzyka i sankcje za naruszenie przepisów ustawy.
1115 – 1130 Przerwa kawowa
1130 – 1215 Jak skutecznie przygotować organizację do obowiązków antykorupcyjnych zdefiniowanych
w ustawie:
• Jak zweryfikować czy obecnie stosowane rozwiązania antykorupcyjne w firmie są
wystarczające w kontekście wymogów ustawy?
• Jak prawidłowo wdrożyć w organizacji Pakiet antykorupcyjny zgodny z ustawą?
• Jak wypełnić obowiązek stosowania, skuteczności i braku pozorowania wdrożonych
rozwiązań antykorupcyjnych, aby uniknąć ew. sankcji?
1215 – 1300 Pytania i dyskusja.

Prowadzący:
Michał Lorenc i Krzysztof Busz – partnerzy zarządzający w firmie Secution. Specjalizują się w bezpieczeństwie biznesu,
realizują audyty, projekty szkoleniowe oraz doradcze dla firm oraz instytucji. Biegli ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania
przestępstwom gospodarczym i korupcji. Doświadczeni menedżerowie pracujący kilkanaście lat w polskich i międzynarodowych
korporacjach. W połączeniu z posiadaną specjalizacją w obszarze bezpieczeństwa, stworzyli firmę Secution o unikalnej na rynku
zdolności w realizacji skutecznych projektów w zakresie bezpieczeństwa biznesu. Twórcy Pakietu antykorupcyjnego dla firm
zgodnego z wymogami ustawy o jawności życia publicznego.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SPOTKANIE
Temat: „Nowe regulacje antykorupcyjne – wymogi i ryzyka dla firm”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 7 marzec 2018 roku, godz. 10.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3,
tel.: 428-92-50; e-mail: szkolenia@iph.krakow.pl

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

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

UWAGA!
Jeżeli adres na jaki należy wysłać fakturę jest inny niż adres na jaki należy wystawić fakturę, bardzo proszę
o zaznaczenie tego w formularzu i podanie szczegółowych danych.
wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 

mała 

średnia 

duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPOTKANIU:
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc! Jedna firma może zgłosić max. 2 osoby, w tym
1 osobę na listę rezerwową – zostanie przyjęta w przypadku pozostania wolnych miejsc.
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!

• Udział dla FIRM CZŁONKOWSKICH IPH jest BEZPŁATNY
• Dla firm niezrzeszonych w IPH koszt udziału wynosi 120 zł. + 23% VAT (147,60 zł.)
Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu należności z tytułu udziału w spotkaniu.
Należność za udział w spotkaniu prosimy przelać na nasze konto:
Bank Zachodni WBK 74150014871214800698670000,
Izba Przemysłowo-Handlowa, 31- 019 Kraków, ul. Floriańska 3.
Niniejszym oświadczamy, że akceptujemy warunki udziału w spotkaniu.
OŚWIADCZENIE:
Oświadczamy, że w/w firma:
1. Jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U.2004 Nr 54 poz. 535, z późn. zm.).
2. Posiada numer identyfikacji podatkowej NIP ......................................................................................................
3. Niniejszym wyrażamy zgodę na dostarczanie faktur VAT za wykonane usługi przez Izbę Przemysłowo-Handlową, 31-019 Kraków, ul.
Floriańska 3, bez składania na nich podpisu osoby uprawnionej ze strony zamawiającego. Oświadczenie niniejsze zastępuje podpis
zamawiającego na fakturach VAT.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

...................................
Pieczęć firmowa

.....................

..............................................................................................

data

pieczątki i podpisy osób upoważnionych do zaciągania
zobowiązań w imieniu i na rzecz oświadczającego
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