
          

 

 

Ekspansja zagraniczna na rynek niemiecki - 

możliwości dla polskich firm 
 

Krakowski Park Technologiczny 

17 marca 2020 

ul. Podole 60, Kraków 

sala Enterprise 

 

PROGRAM SPOTKANIA 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.10   

Otwarcie spotkania przez przedstawiciela Województwa Małopolskiego i Polsko-

Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

10.10 – 10.20   

Oferta wsparcia eksporterów w ramach projektu pn. „Centrum Obsługi 

Inwestora i Eksportera” - Magdalena Maciejewska-Gębiś – Główny Specjalista 

ds. Eksportu.   

10.20 – 11.00   

Atrakcyjność rynku niemieckiego dla polskich przedsiębiorstw – potencjał 

branż, wskazówki praktyczne i aspekty interkulturowe.  

Piotr Lesiak – absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, od 6  

lat pracuje w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Aktualnie odpowiedzialny jest za 

zarządzanie projektami oraz koordynację pracy działu Indywidualnego Doradztwa Rynkowego. 

Wcześniej zajmował się poszukiwaniem partnerów dla niemieckich i polskich przedsiębiorstw, 

sporządzaniem analiz i opracowań oraz prowadził projekty na zlecenie różnego rodzaju partnerów 

instytucjonalnych z obydwu krajów. Przeprowadził liczne prelekcje i prezentacje dla polskich 

eksporterów (np. o polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, możliwościach wejścia na 

rynek niemiecki oraz wskazówkach praktycznych i różnicach kulturowych prowadzenia biznesu),  

a także dla niemieckich przedsiębiorstw na temat rynku polskiego (możliwości zbytu, 

charakterystyka branż przemysłowych, atrakcyjność inwestycyjna Polski). 

11.00 – 11.45   

Uwarunkowania prawne – o czym wchodząc na rynek niemiecki należy 

pamiętać.  

Roland Fedorczyk, LL.M. – absolwent studiów prawa na Leibniz Universität Hannover oraz 

studiów podyplomowych polskiego prawa gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie. Uprawnienia sędziowskie (Befähigung zum Richteramt) uzyskał w Hamburgu. 



          

 

 

Prowadzi zajęcie na Szkole Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych 

artykułów na temat wejście polskich firm na rynek niemiecki. Aktualnie odpowiedzialny za 

zarządzanie Działem Prawo i Podatki Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej. Wcześniej praktykował, 

jako adwokat w Berlinie obsługując polskich inwestorów w Niemczech oraz jak menedżer  

w Federalnej Agencji Handlu i Inwestycji RFN w Bonn wspierając niemieckich przedsiębiorców  

w ich ekspansjach na rynki krajów Środkowo-Wschodniej Europy. 

 

11.45 – 12.00 przerwa kawowa  

 

12.00 – 12.40 

 

Niemiecki ekosystem startupowy i dofinansowania na start w Niemczech.  

 

Jolanta Żukowska - Z wykształcenia inżynier, a jej specjalność to informatyka, logistyka, 

produkcja, optymalizacja procesów i zarządzanie projektami. Zajmuje się budowaniem potencjału 

eksportowego i pozycji eksportowej firm na rynku niemieckim. Obejmuje ono zarówno planowanie 

strategiczne, przeprowadzenie klienta przez proces formalizacji prawnej w Niemczech i tworzenie 

silnego języka komunikacji, co zwiększa wartość zarówno marki jak i produktu. Ostatnie 15 lat 

spędziła w Bonn i Dreźnie. 

 

12.40 – 13.30  

 

Instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju 

TFI finansujące polskie inwestycje zagraniczne i wspierające eksport.  

 

Jarosław Trwoga - Ekspert ds. transakcji zagranicznych. Absolwent kierunków Finanse i 
Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH). Studiował 
również na Universidade Nova de Lisboa w Portugalii. Doktorant Kolegium Zarządzania i Finansów 
SGH. Autor publikacji z zakresu finansowania ekspansji zagranicznej. Posiada blisko 12-letnie 
doświadczenie w sektorze bankowym. Od maja 2015 r. związany z obszarem finansowania 
eksportu oraz ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw w Banku Gospodarstwa Krajowego. 
W tym czasie był zaangażowany w finansowanie kontraktów eksportowych/projektów 
inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, USA oraz 
Indonezji. 

 

 

13.30 – 14.00  

 

Lunch i networking  

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do piątku, 13 marca 2020 r. do godz. 14.00 

poprzez link rejestracyjny. 

 

https://ahk.pl/pl/wydarzenia/event-details-pl/default-fb73247eeb

