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ZAREJESTRUJ SIĘ, BY DOŁĄCZYĆ DO NAS!  

PROSIMY O INFORMACJĘ NA TEMAT UCZESTNICTWA W WYDARZENIU - 

JEŻELI JESZCZE PAŃSTWO TEGO NIE ZROBILI!  

 

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza już po raz drugi organizuje Walne 

Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Krakowie 10 czerwca 2022 roku. 

Podczas części merytorycznej będzie okazja, by omówić rozwoju Polsko-

Węgierskiej Izby Gospodarczej, przyszłoroczny program oraz obecną sytuację 

gospodarcza na polskim oraz węgierskim rynku. Na wieczorne przyjęcie 

zaprosiliśmy szereg innych gości, aby móc wspólnie celebrować drugie urodziny 

Izby na Garden Party.  

ZAREJESTRUJ SIĘ  

  

 

 

PROJEKTY 
 

 

Współpraca miedzy Erasmus+ Kraków i PLHUCham  

 

 

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza we 

współpracy z programem Erasmus+ w Krakowie 

uruchomiła program stażowy dla węgierskich 

studentów, tym razem z Győr. 

Program Erasmus+ to inicjatywa Unii Europejskiej 

skierowana do studentów, nauczycieli i trenerów 

mająca na celu wspieranie międzynarodowej edukacji, 

szkoleń i sportu. W programie uczestniczą zarówno 

instytucje rządowe, jak i pozarządowe. Głównym celem 

programu Erasmus+ jest poszerzanie wiedzy, 

kompetencji i umiejętności studentów, ale jest to 
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również świetny sposób na rozpoczęcie 

międzynarodowej kariery. 

Rozwój instytucjonalny jest niezbędnym elementem dla 

naszej Izby. Z tego powodu witamy studentów i 

jesteśmy dumni z ich chęci pokonywania barier 

językowych i stania się bardziej otwartymi, 

przygotowanymi i oczytanymi ludźmi. 

Przeczytaj więcej na temat projektu: 

 

Read More 

 

 
  

Inicjatywa wsparcia dla Ukrainy  

 

 

Blue Colibri, firma członkowska Polsko-Węgierskiej 

Izby Gospodarczej, udostępnia bezpłatną aplikację 

kryzysową, która pomaga pracodawcom, 

społecznościom i instytucjom na Ukrainie. 

Węgierski start-up technologii HR zapewnia platformę 

komunikacji mobilnej w języku ukraińskim, która 

umożliwia otrzymywanie informacji oraz zarządzanie 

wiadomościami od ukraińskich pracowników 

pracujących w węgierskich firmach i instytucjach, 

informowanie ich i zarządzanie nimi bezpłatnie od 

lutego do września. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę 

internetową: 

 

Read More 

 

 

NEWSY BIZNESOWE Z WEGIER 
 

 

INFORMACJE PRAWNE 

 

 

We współpracy z Peterka & Partners pragniemy na 

bieżąco udostępniać istotne informacje na rynek 

węgierski. 

 

System ochrony konsumentów zostanie jeszcze 

bardziej wzmocniony 
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Zgodnie z unijną Dyrektywą 2019/2161, od 28 maja 

2022 r. ma zostać znowelizowanych kilka przepisów o 

ochronie konsumentów. Zmiany te obejmują m.in. 

rozszerzenie nieuczciwych praktyk handlowych (m.in. 

związanych z dostarczaniem płatnych reklam w 

wynikach wyszukiwania, i te związane z fałszywymi 

opiniami klientów), większe obowiązki informacyjne 

dotychczasowych zakupów na internetowych 

platformach handlowych lub usługi cyfrowe, w których 

konsumenci „płacą” swoimi danymi osobowymi zamiast 

pieniędzmi. 

Czytaj pelny artykul: 

 

Read More 

 

 
  

NEWS BIZNESOWy Z WEGIER  

 

 

Organ podatkowy publikuje plan audytu na 2022 r. 

Węgierski organ podatkowy opublikował swój 

najnowszy plan audytu, skupiając się na działalności 

gospodarczej, takiej jak sprzedaż internetowa, 

budownictwo, dostawa żywności i przemysł spożywczy. 

Organ podatkowy kładzie coraz większy nacisk na 

wykorzystanie danych pochodzących z raportowania 

faktur online oraz z międzynarodowej wymiany 

informacji. 

Aby uzyskać wiecej informacji czytaj dalej: 

 

Read More 

 

 

INFORMACJE Z KULTURY - Ciekawostki z Tokaju 
 

 

Piwnice Rakoczego  
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W naszej zakładce dotyczącej informacji 

kulturalnych tym razem poznasz historię tokajskiej 

piwnicy Ràkóczi! Śledź nasze krajowe nowinki! 

 

Vinum Regum – Rex Vinorum, Wino Królów i Król Win! 

To zdanie, które zyskało światową sławę dzięki Królowi 

Słońce (królowi Francji Ludwikowi XIV) z pewnością już 

setki razy zabrzmiało w najsłynniejszej piwnicy 

Tokajskiego regionu winiarskiego piwnicy Rakoczego, 

w której nie tylko męscy członkowie książęcej dynastii 

Rakoczych wznosili toasty najlepszym winem Węgier 

Tokajem Aszú, lecz czynili to także węgierscy królowie, 

książęta siedmiogrodzcy i wysokiej rangi goście. Wiecej 

na stronie: 

 

Read More 

 

 

WYDARZENIA 
 

 

 
  

Ogólnopolskie Forum Sprzedaży, Warszawa, 
2022/06/07 

 

 

To wydarzenie w Warszawie jest skierowane w 

szczególności do przedstawicieli firm z obszaru 

sprzedaży, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w 

przemyśleniach na temat branży. 

Temat przewodni: Sprzedaż w czasach niepewności – 

wyzwanie czy zagrożenie. Moja firma będzie 

obsługiwać to wydarzenia pod kątem tłumaczenia 

symultanicznego i w związku z tym na hasło 

BALAJCZA organizatorzy zapewniają 30% rabatu. 

By uzyskać więcej informacji proszę odwiedź stronę: 

 

Read More 

 

 

OGLOSZENIA O PRACE 
 

 

Staż w turystyce w Tokaju  
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Firma wegierska poszukuje stażysty w firmie 

zajmującej się turystyką winiarską. 

 

 

Szczegóły można znaleźć na następującej stronie: 

 

Read More 

 

 
  

Asystent Biura w Agencji CED w Krakowie  

 

 

Ogłoszenie o pracę opublikowane przez CED 

Wegierska Agencja Rozwoju gospodarczego szuka do 

swojej ekipy w Krakowie na stanowisko asystenta 

kandydatów. 

By uzyskać więcej informacji proszę odwiedź stronę: 

 

Read More 
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