
Pozyskaj wiedzę ekspercką, wykorzystaj doświadczenia firm, które już osiągnęły sukces, 
w celu zbudowania trwałych relacji z partnerami na rynku brytyjskim.
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ZAPRASZAMY
www.polskie-biuro-ksiegowe.co.uk/szkolenia/

SZKOLENIA Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO 
PRAWA PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI

Eventy biznesowe
Szkolenia i warsztaty
Networking
Panele dyskusyjne

CAPITAL BUSINESS LINKS LTD SP.K.
RAKOWICKA 1/IP
31-511 KRAKÓW



Szkolenie skierowane do zainteresowanych ekspansją na rynek brytyjski oraz osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę 
na temat angielskiej księgowości i prowadzenia działalności w Zjednoczonym Królestwie. 

Program: prowadzenie działalności gospodarczej za granicą; system podatkowy w Wielkiej Brytanii; rejestracja spółki limited + 
podstawowe informacje; umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między PL a UK; case study; obsługa księgowa 

i prawna w UK; Brexit.

Czas trwania: ok 5h 30 min

„Firma w Wielkiej Brytanii”
22.06.2017, Rakowicka 1/Ip Capital Business Links LTD Sp.k.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA CAPITAL BUSINESS LINKS LIMITED 

Szkolenie dotyczące prowadzenia spółki komandytowej z komplementariuszem zagranicznym -  angielską spółką limited.

Program: spółka komandytowa jako spółka osobowa – wprowadzenie; odpowiedzialność za zobowiązania w spółce 
komandytowej; zalety komplementariusza zagranicznego; prokurenci; opodatkowanie spółki komandytowej; ceny transferowe 

w kontekście spółki komandytowej; proces rejestracji spółki komandytowej z komplementariuszem zagranicznym; 
rejestracja spółki Ltd; rejestracja spółki komandytowej

Czas trwania: ok 6h 30 min

„Spółka komandytowa z komplementariuszem zagranicznym”
23.06.2017, Rakowicka 1/Ip Capital Business Links LTD Sp.k.

I DZIEŃ: 450 ZŁ + VAT
II DZIEŃ: 800 ZŁ + VAT

PAKIET SZKOLEŃ: 1000 ZŁ + VAT

Sebastian Swałdek Marta Kwiatkowska Paulina Drzewiecka

Kieruje krakowskim oddziałem Capital Bu-
siness Links LTD, firmy specjalizującej się 
w obsłudze spółek na rynku brytyjskim. 
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie. Uzyskał certyfikat zarządzania pro-
jektami PRINCE2. Ekspert od prawa spółek, 
zarządzania i doradztwa biznesowego. Od 
11 lat doradza klientom sektora MSP.  Od 
2009 r. zarządza spółkami LTD w UK.

Radca prawny specjalizujący się w pra-
wie cywilnym, pracy oraz administracyj-
nym. Absolwentka Akademii spółek ka-
pitałowych przy Instytucie Allerhanda w 
Krakowie oraz cyklu szkoleń dotyczących 
roli i funkcjonowania rynku kapitałowe-
go ze szczególnym uwzględnieniem Gieł-
dy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
Specjalistka w zakresie sukcesji przedsię-
biorstw. 

Radca prawny zajmujący się bieżącą ob-
sługą korporacyjną spółek, przekształce-
niami oraz doradztwem w zakresie ładu 
korporacyjnego. Specjalizuje się również 
w obsłudze firm z branży e-commerce. 
Ukończyła kwalifikację prowadzoną w In-
stitute of Chartered Secretaries and Ad-
ministrators, uzyskując tytuł Chartered 
Company Secretary, tym samym zajmuje 
się prawem spółek brytyjskich oraz brytyj-
skim prawem pracy.

PROWADZĄCY:

Ceny obejmują materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch. 
Więcej informacji i rejestracja: www.polskie-biuro-ksiegowe.co.uk/szkolenia


