
 
 
   
 
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

zapraszają na spotkanie informacyjne pt. 

 

BREXIT – Sprawdź jak się przygotować 
które odbędzie się 

16 październik 2019 w godz. 09:00 – 16:30 

w siedzibie PPNT AEROPOLIS, Jasionka 954, parter, sala 132 

 

Czy prowadzą Państwo handel z firmami z Wielkiej Brytanii, mają tam zarejestrowaną działalność gospodarczą 

lub delegują swoich pracowników? Z pewnością zdają sobie Państwo sprawę ze zmian, jakie mogą nastąpić i 

wpłynąć na Państwa biznes. Istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości Wielka Brytania opuści 

szeregi Unii Europejskiej. Obecnie prowadzone są negocjacje, co do tego, w jaki sposób Wielka Brytania wyjdzie 

ze struktur wspólnoty, co spędza sen z powiek nie tylko w Brukseli, ale i w naszym kraju. Trudno powiedzieć jak 

zakończą się negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zwane potocznie Brexitem. 

Eksperci rozróżniają dwa możliwe scenariusze: „twardy” i „miękki”. Zarówno jeden jak i drugi z wariantów 

oznacza duże zmiany dla polskich przedsiębiorców i konieczność dostosowania się do nowej sytuacji politycznej. 

Przewidywanie przyszłości to bardzo trudne zadanie. Nawet eksperci mylą się w swoich prognozach. Dobre 

przygotowanie na różne ewentualności jest najlepszą strategią, jaką można przyjąć w dobie obecnych zawirowań 

polityczno-gospodarczych, a temu ma służyć niniejsze spotkanie. 

 

Program spotkania: 

 

08:30-09:00 Rejestracja uczestników 

 

09:00-09:30 Otwarcie; wprowadzenie,  

  Paweł Wais, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP 

Aleksandra Sapena, Prezentacja usług świadczonych przez Podkarpackie COIE 

 

09:30 – 10:15 Brexit – szansa czy zagrożenie? Współpraca biznesowa z firmami z Wielkiej 

Brytanii w warunkach po-brexitowych  

Michał Pochodyła ,Kancelaria prawnicza Stolarek i Wspólnicy 

 

10:15 – 11:00 Program „Polskie Mosty Technologiczne 

Leszek Kołodziejczy, Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

 

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 

   

11:15 – 12:00 Brexit – szansa czy zagrożenie? Współpraca biznesowa z firmami z Wielkiej 

Brytanii w warunkach po-brexitowych 

 Michał Pochodyła ,Kancelaria prawnicza Stolarek i Wspólnicy 

 

12:00 – 12:45  Oferta RARR S.A. w zakresie wsparcia działań eksportowych i współpracy 

biznesowej  

  Dawid Adamski, RARR S.A., Dyrektor biura Promocji i Marketingu 

 

12:45 – 13:45  Lunch 

  

14:00 – 16:30 Spotkania B2B i konsultacje z ekspertami 



 
 
   
 
 
 
 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny 

   

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza załączonego rejestracyjnego i odesłanie go 

mailem na adres: coie@podkarpackie.pl  Bliższych informacji udziela Podkarpackie COIE, tel. 17 773 

62 28. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 października 2019 do godz. 13:00. Z uwagi na ograniczoną 

liczbę miejsc z 1 firmy w spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli. 
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