
BCC
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

WSPIERAMY   •   I NTERWENIUJEMY   •   CHRON IMY

POLISA BEZPIECZEŃSTWA członka BCC
Polisa Bezpieczeństwa ma zastoso

wanie wówczas, gdy:
1. Określone przepisy prawne lub 

projekty legislacyjne zagrażają intere
som firmy lub branży i wymagają pod
jęcia działań interwencyjnych w celu 
ich zmiany.

2. Potrzebna jest właściwa interpreta
cja przepisów prawnych (podatkowych, 
celnych, innych).

3. Firma prowadzi spór z instytucją 
administracji państwowej lub samo
rządowej i nieuzasadnione działania 
urzędników uniemożliwiają prowadze
nie działalności.

4. Firma weszła w konflikt z inną 
firmą, firmami lub osobami trzecimi.

5. Potrzebny jest negocjator dla 
załagodzenia na drodze polubownej 
konfliktu, w który weszła firma.

6. Istnieje potrzeba rozszerzenia 
osobistych powiązań i kontaktów 
pomocnych w prowadzeniu firmy lub 
rozwiązaniu jej problemów.

7. Istnieje potrzeba osobistego 
wyrażenia i przekazania decydentom 
własnych poglądów lub stanowiska 
w istotnych dla firmy sprawach.

8. Istnieje problem z uzyskaniem 
odpowiedniej i wiarygodnej ekspertyzy.

9. Prowadzona jest przez osoby trze
cie kampania mająca na celu zniesła
wienie i zdyskredytowanie firmy.

10. Prowadzone są negocjacje (han
dlowe, kooperacyjne) z ważnym part
nerem, który wymaga rekomendacji 
potwierdzających wiarygodność firmy.

11. Współpraca z nieznanym dotych
czas bliżej partnerem zagranicznym 
lub polskim wymaga sprawdzenia jego 
wiarygodności.

12. Zachodzi potrzeba przeprowadze
nia poufnych rozmów służbowych.

Członek BCC może ponadto skorzy
stać z Polisy Bezpieczeństwa, gdy:

1. Skradziono lub narażono na szkodę 
jego dobra materialne.

2. Zagrożone jest jego zdrowie lub życie.
3. Prowadzone jest przeciwko niemu 

postępowanie kontrolne (np. kontrola 
skarbowa).

4. Prowadzone jest wobec niego 
postępowanie sądowe.

5. Badana jest jego wiarygodność 
zawodowa i osobista.

Realizując Polisę Bezpieczeństwa, 
Business Centre Club podejmie na 
rzecz Członka BCC wszelkie możliwe 
działania interwencyjne:

1. Przedstawi decydentom stanowi
sko firmy wobec istotnych problemów 
politycznych i gospodarczych wraz ze 
swoją rekomendacją.

2. Ułatwi osobisty dostęp do decyden
tów (urzędników państwowych, posłów, 
senatorów itp.).

3. Zgłosi członka BCC wraz z referen
cjami do udziału w pracach komisji 
par lamentarnych w charakterze eksperta 
BCC.

4. Ułatwi kontakt z ludźmi ze środo
wisk biznesu, polityki, kultury.

5. Podejmie doraźną konsultację prawną.
6. Pomoże w pozyskaniu odpowied

nich prawników, finansistów, audy
torów, mediatorów, adwokatów lub pro
fesjonalnej i zaufanej firmy doradczej.

7. Nagłośni i upubliczni sprawę wszel
kimi dostępnymi metodami (poprzez 
prasę, radio, telewizję, media społecz
nościowe, wydawnictwa BCC).

8. Umożliwi przedstawienie sprawy 
na ogólnopolskiej konferencji prasowej.

9. Przygotuje i dostarczy list pole
cający oraz niezbędne, przygotowane 
przez firmę dokumenty do Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, konkretnego 
ministra, szefa urzędu centralnego lub 
wojewódzkiego, sądu, prokuratury itp.

10. Udzieli referencji.
11. Zorganizuje spotkania mediacyjne.
12. Pomoże w poszerzeniu kręgu 

part nerów, kooperantów oraz klientów 
poprzez udostępnienie ofert krajowych 

i zagranicznych oraz promocję i rekla
mę klubową.

13. Przygotuje miejsce w siedzibie 
Klubu do przeprowadzenia poufnych 
rozmów służbowych.

14. Inne, wskazane przez firmę 
i uzgodnione z BCC.

W sprawach indywidualnych BCC  
podejmie dodatkowe działania, 
a w szczególności:

1. Skontaktuje z organami policji 
i prokuratury.

2. Pomoże w pozyskaniu wyspecjali
zowanej służby ochrony.

3. Skieruje do właściwego ośrodka 
zdrowia.

4. Wskaże najbardziej właściwą kan
celarię prawną lub adwokata.

5.  Udzieli poręczenia sadowego po 
przedstawieniu dokumentów umożliwia
jących udzielenie takiego poręczenia.

6. Wystawi listy rekomendacyjne 
i uwierzytelniające.

– Jedną z najważniejszych spraw jest 
dla nas w tej chwili obrona przedsiębior
cy i interesów jego firmy. Poczynając 
od wizerunku, kończąc na konkretnych 
problemach ekonomicznofinansowych 
wywoływanych złą sytuacją społeczną, 
rynkową lub niesprawiedliwymi kontro
lami. Całkiem możliwe, że brak pienię
dzy w budżecie państwa – dług publicz
ny sięga już biliona złotych, a deficyt 

sektora finansów publicznych blisko 50 
miliardów – zmusi rządzących do szuka
nia środków finansowych drogą restryk
cyjnych kontroli w przedsiębiorstwach. 
Mamy oczywiście nadzieję, że do tego 
nie dojdzie. Ale przygotować się trzeba. 
Dlatego obudowaliśmy Polisę Bezpie
czeństwa BCC trzema wyspecjalizowa
nymi zespołami wsparcia i interwencji 
na rzecz członków Klubu: 

• Interwencji Medialnej
• Interwencji Finansowej 
• Interwencji Karnej 
– złożonymi z dyżurnych prasoznaw

ców, analityków finansowych, adwoka
tów, biegłych sądowych, specjalistów 
od wywiadu gospodarczego i ochrony 
osobistej, także lekarskiej. Realizacja 
tych planów podyktowana jest zadania
mi Business Centre Club związanymi 

z ochroną interesów każdego członka 
Klubu.

Mamy nadzieję, że w Państwa firmach 
nie będzie problemów i zawirowań. Gdyby 
jednak potrzebna była pomoc, pamiętaj
cie, że jest Business Centre Club.

Pamiętajcie, że jest BCC
O Polisie Bezpieczeństwa dla członków BCC mówi dyrektor Biura Interwencji Krzysztof Ostrowski:

 n Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, któ
ra nadaje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych niezwykle szerokie upraw
nienia (właściwe sądom) w zakresie ustalenia osoby płatnika składek oraz 
możliwość arbitralnego ustalenia zaległości w składkach ubezpieczenio
wych praktycznie w każdym przypadku tzw. zbiegu tytułów umów zleceń. 

 n Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 
niektórych innych ustaw prowadzący do zmiany modelu funkcjonowania 
konstytucyjnego organu państwa – Krajowej Rady Sądownictwa, za po
mocą ustawy zwykłej. Wyroki będą mogły być wydawane według kryte
riów politycznych, a nie prawnych.

 n Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca 
tzw. konfiskatę rozszerzoną majątku przedsiębiorstwa i zarząd przymusowy. 
Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z instytucji przepadku mienia 
bez wyroku skazującego. Nowe przepisy zakładają, że to oskarżony będzie 
musiał udowodnić legalność korzyści majątkowych na 5 lat wstecz.

 n Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne dotkliwie re
glamentuje swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i silnie upo
śledza konkurencję na rynku aptecznym poprzez szereg zakazów oraz 
ograniczeń: właścicielem apteki będzie mógł zostać jedynie farmaceuta, 
właściciel nie będzie mógł posiadać więcej niż czterech placówek, wyzna
cza się geograficzne i demograficzne limity powstawania nowych aptek. 
Skutkiem tych ograniczeń będzie ograniczenie dostępności oraz wzrost 
cen leków dla pacjentów.

 n Zmiany w Kodeksie karnym i Kodeksie karnoskarbowym wprowadzające 
25 lat pozbawienia wolności dla wystawiających i posługujących się nie
rzetelnymi fakturami opiewającymi na łączną wartość przekraczającą 200 
tys. zł. Istnieje duże ryzyko ukarania uczciwych podatników, nieświadomie 
uwikłanych przez przestępców w oszustwo podatkowe.

 n Ministerstwo Rozwoju przyznaje, iż zmiana interpretacji przepisów pra
wa, dokonywana przez organy władzy publicznej, powodująca zmianę 

sytuacji prawnej przedsiębiorcy, pomimo braku zmiany przepisu pra
wa i stanu faktycznego, stanowi obecnie przesłankę odpowiedzialności 
przedsiębiorcy za zdarzenia przeszłe. Same organy Państwa wskazują, iż 
kluczowe jest tu istnienie przepisu, zgodnie z którym zmiana wykładni 
przepisów prawa, dokonywana przez organy władzy publicznej w ramach 
czynności kontrolnych, powodująca zmianę sytuacji prawnej przedsię
biorcy, pomimo braku zmiany samego przepisu prawa i stanu faktycz
nego, może obowiązywać wyłącznie na przyszłość i nie może stanowić 
przesłanki odpowiedzialności przedsiębiorcy za zdarzenia przeszłe.

 n Jak wynika z interpelacji poselskiej nr 17184 w sprawie liczby kon
troli w przedsiębiorstwach i praw przedsiębiorcy wobec organów 
przeprowadzających kontrole, kontrole przedsiębiorców w naszym kraju 
może przeprowadzać ok. 40 instytucji kontrolujących.  

 n Ministerstwo Rozwoju zauważa, iż w zakresie kontroli głównym proble
mem jest niska wiedza podmiotów kontrolowanych o procedurach kon
troli (terminie, przebiegu i trybie kontroli). Brak znajomości procedur 
wśród przedsiębiorców wynika przede wszystkim ze zmieniających się 
przepisów oraz trudności z bieżącym ich śledzeniem (związanych z bra
kiem przygotowania prawniczego, brakiem czasu, brakiem środków na 
obsługę prawną itp.).

 n Coraz większa liczba przepisów niesie za sobą zwiększenie kompetencji 
poszczególnych organów państwa. Organy uzyskują nowe, bardzo sze
rokie uprawnienia. Wejście w życie tzw. konfiskaty rozszerzonej mienia, 
możliwość ustanowienia zarządcy w przedsiębiorstwie przez prokuratora 
– to przykłady z ostatnich miesięcy.   

 n Problem rosnącej liczby kontroli omawiamy szerzej w oddzielnym dodatku 
do Gazety BCC. Przedsiębiorcy informują BCC o nasilających się kontro
lach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy czym w 2017 r. przedsię
biorstwa nie będą wybierane do kontroli w sposób losowy, lecz Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych wytypuje je w oparciu o szczegółowe dane ze 
specjalnie utworzonego kompleksowego systemu informatycznego. 

Groźne praktyki Groźne ustawodawstwo
 n Opresyjne wobec przedsiębiorców kontrole ZUS 

i nadanie ZUSowi ustawą nowych superuprawnień 
właściwych dotąd sądom. 

 n Rozszerzanie kompetencji prokuratury i jej upolitycz
nienie.

 n Konfiskata rozszerzona majątku przedsiębiorstwa oraz 
zarząd przymusowy. 

 n Sprzeczne z konstytucją i nierynkowe ograniczenia 
ustawowe dla aptek, prywatnych szpitali, podatek od 
sprzedaży detalicznej, projekt ograniczenia handlu 
w niedziele.

 n Uchylenie ochronnej funkcji indywidualnej interpreta
cji podatkowej z mocą wsteczną.

 n Zmiany wielu przepisów podatkowych zwiększających 
zakres uznania administracyjnego w stosowaniu prawa 
podatkowego.

 n Solidarna odpowiedzialność kupującego i sprzedającego
 n Wykreślanie z rejestru VAT z urzędu bez powiadamia

nia podatnika.
 n Wstrzymywanie zwrotu podatku VAT firmom na czas 

działań sprawdzających (utrata płynności).
 n 25 lat pozbawienia wolności dla wystawiających i posłu

gujących się nierzetelnymi fakturami.
 n Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT 

usług budowlanych.
 n Niejawne gromadzenie przez służby skarbowe danych 

osobowych, informacji o dochodach, obrotach, rze
czach i prawach majątkowych kontrolowanych pod
miotów, w tym z użyciem podsłuchów, przeglądania 
poczty email.

  

Polisę Bezpieczeństwa BCC 
koordynuje Biuro Interwencji,  
dyr. Krzysztof Ostrowski. 
Zgłoszenia – tel. 22 582 61 12, 
e-mail: instytut@bcc.org.pl
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NASI EKSPERCI – KTO I JAK POMAGA CZŁONKOM BCC

Kancelaria Prawna BKM
Kancelaria Radców Prawnych 
i Doradców Podatkowych 
Bernatowicz Komorniczak 
Mazur sp.p. 
ul. Elektoralna 12A/94
00139 Warszawa

Kontakt 
interwencyjny:
dr Łukasz 
Bernatowicz, 
radca prawny
tel. 502 066 619 
lukasz.bernatowicz@makdom.com.pl
Krzysztof Gładych, radca prawny 
tel. 515 031 880 
krzysztof.gladych@kancelariabkm.pl 
Merytoryczne wsparcie:
• prawo nieruchomości
• prawo gospodarcze
• prawo zamówień publicznych
• prawo budowlane.
Kancelaria Prawna BKM w całym 

okresie współpracy z Business Centre 
Club wsparła członków BCC w ramach 
licznych interwencji:

 
„BUK” Biuro Usług Księgowych 
Joanna Bobrowska 
Dariusz Bobrowski sp.j. 
ul. Patriotów 220
04701 Warszawa

Kontakt 
interwencyjny: 
Joanna 
Bobrowska
tel. 660 490 508
prawnicy@buk.
com.pl
Merytoryczne  wsparcie:
Wspólnicy Spółki – Joanna i Dariusz 

Bobrowscy – są doradcami podatkowy
mi. Z racji wykonywanego zawodu mają 
wieloletnie doświadczenie w prowadze
niu księgowości wielu podmiotów, dzia
łających w różnych branżach. 

Zakres działań obejmuje więc przede 
wszystkim pomoc w problemach podat
kowych związanych z działaniem przed
siębiorstw. Dotyczy to podatku docho
dowego od osób fizycznych, podatku 
dochodowego od osób prawnych oraz 
podatku od towarów i usług, ale inter
wencje obejmowały też podatek od spad
ków i darowizn czy podatek od czynności 
cywilnoprawnych.

Poza rozwiązywaniem problemów po
datkowych działających już firm, Spół
ka świadczy także pomoc dla młodych 
przedsiębiorców, którzy dopiero roz
poczynają swoją działalność. Pomaga 
wybrać korzystną dla nich formę opo
datkowania oraz opanować przytłacza
jący na początku chaos dokumentacyjny 
– pokazuje, jak powinna wyglądać pra
widłowa dokumentacja księgowa, w jaki 
sposób powinna być opisana i jakie dane 
należy przekazywać księgowemu, aby 
współpraca układała się pomyślnie i bez
problemowo.

Crido Taxand sp. z o.o.

ul. Grzybowska 5A
00132 Warszawa
tel. 22 324 59 00, 
faks 22 324 59 01
crido@taxand.pl

Kontakt 
interwencyjny:
Michał 
Borowski, partner
tel. 22 324 57 32, 795 197 912
Michal.Borowski@taxand.pl
Merytoryczne wsparcie:
Crido Taxand to polska firma konsul

tingowa należąca do międzynarodowej 
organizacji podatkowej Taxand. Na ryn
ku usług doradczych działa od 2005 r. 
Doradza międzynarodowym korpora
cjom, rodzimym firmom oraz przedsię
biorcom w zakresie podatków, pomocy 
publicznej oraz prawa. Zakres usług 
konsultingowych obejmuje również pro

jekty z obszaru doradztwa biznesowe
go. Ponad 200osobowy zespół w całej 
Polsce doradza klientom w obszarze 
podatków, pozyskiwania finansowania 
(dotacje UE), modelowania finansowe
go i wycen, prawa (Crido Legal) oraz 
strategii biznesowych (Crido Business 
Consulting). Działa w ponad 40 krajach. 
Skutecznie wspiera firmy i przedsiębior
ców w planowaniu, prowadzeniu i rozwi
janiu działalności gospodarczej w kraju 
i zagranicą.

Zespół Doradztwa Podatkowego liczy 
ponad 60 pracowników i świadczy usłu
gi doradztwa podatkowego dla polskich 
i zagranicznych firm, międzynarodo
wych koncernów, firm notowanych na 
GPW. Podstawowe obszary usług to: 

• kompleksowe prowadzenie po
stępowań podatkowych, kontrolnych 
i kontroli podatkowych

• postępowania przed sądami admi
nistracyjnymi, w tym przed NSA

• doradztwo w dziedzinie transakcji, 
restrukturyzacji i międzynarodowego 
planowania podatkowego

• bieżące doradztwo podatkowe 
(CIT, VAT, PCC, podatek od nierucho
mości i inne)

• przeglądy pod kątem poprawności 
rozliczeń podatkowych

• doradztwo w zakresie cen transfe
rowych.

Kancelaria Radców Prawnych
Dudkiewicz Ciastko Cichocka S.C.

ul. Poznańska 62/88
60853 Poznań
www.kancelariadcc.pl
biuro@kancelariadcc.pl

Kontakt interwencyjny:
Radca prawny Karolina Ciastko
tel. 506 154 362
k.ciastko@kancelariadcc.pl
Radca prawny Karolina Cichocka
tel. 609 509 757 
k.cichocka@kancelariadcc.pl
Radca Prawny Alan Dudkiewicz
tel. 606 734 103
a.dudkiewicz@kancelariadcc.pl
Merytoryczne wsparcie:
Kancelaria DCC dzięki wieloletnie

mu doświadczeniu wspólników oferuje 
szeroki i zróżnicowany zakres świadczo
nych usług, również w języku niemiec
kim i angielskim.

Specjalizuje się w obsłudze podmio
tów gospodarczych z kapitałem krajo
wym i zagranicznym, a w szczególnej 
sferze zainteresowań są:

• transport drogowy krajowy i mię
dzynarodowy oraz wszelkie aspekty 
związane z problematyką funkcjonowa
nia przedsiębiorstwa w zakresie prawno
pracowniczej działalności operacyjnej, 
tworzenia dokumentacji wewnętrznej, 
restrukturyzacji zatrudnienia i czasu 
pracy kierowców; pomoc w sprawach 
sądowych z tytułu roszczeń pracowni
czych, w sprawach o zapłatę i odszkodo
wanie, przed US i KRS

• prawo budowlane oraz problematy
ka uzyskiwania pozwoleń, decyzji admi
nistracyjnych i innych; tworzenie i opi
niowanie umów budowlanych, ugód, 
protokołów oraz sprawowanie opieki 
nad realizacją całego procesu budowla
nego; reprezentowanie klientów w spra
wach sądowych i administracyjnych

• prawo żywnościowe oraz zagadnie
nia związane ze znakowaniem żywno
ści, jakością produktów spożywczych 
oraz wprowadzaniem ich na rynek; 
wspomaganie klientów w postępowa
niach przed organami nadzoru nad 
rynkiem żyw noś ciowym oraz sporach 

dotyczących czynów nieuczciwej kon
kurencji

• prawo marketingowe, konkurencji 
i Internet, w tym tworzenie regulami
nów stron i sklepów internetowych oraz 
aktywność firm na portalach społeczno
ściowych.

Ponadto kancelaria doradza i obsługu
je procesy przy tworzeniach, łączeniach, 
podziałach, przekształceniach, a także 
likwidacjach przedsiębiorstw oraz wspo
maga tworzenie grup kapitałowych (hol
dingów).

Kancelaria 
Kulesza & Adamiak sp.j. 

ul. Skrzetuskiego 26
02726 Warszawa

Kontakt interwencyjny:
Inga Kulesza – radca prawny, partner 
zarządzający Kancelarii
Katarzyna Adamiak – radca prawny,
partner Kancelarii
tel. 22 250 20 95, 602 350 168 
faks 22 250 20 98
i.kulesza@kancelaria.prawna.co
www. kancelaria.prawna.co
Merytoryczne wsparcie:
• w kompleksowej obsłudze proce

sów inwestycyjnych obejmującej m.in. 
doradztwo funduszom venture capital 
oraz aniołom biznesu na każdym etapie 
inwestycji

• w obsłudze spółek technologicz
nych również z sektora medycznego 
w zakresie bieżącej działalności, w tym 
doradztwa w zakresie wyrobów medycz
nych i produktów leczniczych

• w szeroko rozumianym doradztwie 
dotyczącym prawa własności intelektu
alnej, w tym w szczególności w zakresie 
prawa autorskiego dotyczącego transfe
ru technologii, jak również prawa wła
sności przemysłowej

• w doradztwie prawnym z zakresu 
ochrony danych osobowych, obejmują
cym w szczególności opracowanie oraz 
wdrożenie procedur i dokumentów 
z zakresu danych osobowych, przepro
wadzanie audytów dotyczących ochrony 
danych osobowych oraz reprezentowa
nie klientów przed GIODO

• procesach transformacji kapitało
wych (M&A, podziały, przekształcenia).

Zespół Kancelarii, składający się 
obecnie z czterech radców prawnych, 
dwóch adwokatów i trzech aplikantów, 
zapewnia kompleksową obsługę i wspie
ra projekty biznesowe klientów od etapu 
pomysłu do ich pełnej realizacji. Kan
celaria stale współpracuje z kancelarią 
rzecznika patentowego oraz doradcami 
podatkowymi. Prawnicy i doradcy Kan
celarii świadczą usługi w języku pol
skim, angielskim i niemieckim. 

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem 
OC z tytułu świadczenia pomocy praw
nej w wysokości 3.320.000 zł, Kancela
ria posiada dodatkowe ubezpieczenie na 
kwotę 2.100.000 zł.

Płonka Ozga 
Adwokaci i Radcowie Prawni

ul. Piękna 24/26A lok. 1 
00549 Warszawa
www.plonkaozga.com
kancelaria@plonkaozga.com

Kontakt interwencyjny:
Radosław Płonka, adwokat
tel. 501 177 515
Łukasz Ozga, radca prawny
tel. 506 555 470
Merytoryczne wsparcie:
• doradztwo w zakresie postępowa

nia cywilnego, postępowania karnego, 
postępowania przed organami admini
stracji publicznej i sądami administra
cyjnymi, prawa spółek handlowych, pra
wa pracy (doradztwo obejmuje przy tym 
prowadzoną działalność gospodarczą 
oraz prywatne sprawy członków BCC) 

• doradztwo w zakresie uprawnień 
kontrolowanego przedsiębiorcy.

Agencja Ochrony Commando 

ul. Korkowa167
04549 Warszawa 

Kontakt 
interwencyjny: 
tel./fax 22 654 76 37, 
502 261 218, 
502 738 574 
biuro@commando62.com.pl 
Mieczysław Kopacz
Merytoryczne  wsparcie:
Zespół tworzą specjaliści wywodzący 

się z jednostek specjalnych Wojska Pol
skiego, takich jak 62 Kompania Specjal
na, GROM oraz wyspecjalizowanych 
jednostek Policji zajmujących się zwal
czaniem przestępczości zorganizowanej.

• Agencja specjalizuje się w prowadze
niu działań ochronnych oraz w doradz
twie i szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa 
osób i podmiotów gospodarczych.

• Prowadzi działalność detektywi
styczną, wywiad gospodarczy, windy
kacje, sprawdzenia w celu wykrycia 
i lokalizacji urządzeń do nieformalnego 
pozyskiwania informacji. 

• Skutecznie interweniuje w przypad
ku sporów właścicielskich, działając za
wsze i tylko w zgodzie z obowiązującym 
prawem.

• Prowadzi profesjonalną ochronę 
osób i mienia – VIP, ochronę obiektów 
prywatnych i instytucjonalnych, ochronę 
imprez masowych, ochronę znaku towaro
wego. Proponuje doradztwo i kon sul tacje 
z zakresu bezpieczeństwa już chronionych 
obiektów oraz szkolenia pracowników 
ochrony na bazie Ośrodka Szkoleniowego 
lub w miejscach wskazanych. 

• Prowadzi szkolenia z zakresu bezpie
czeństwa grup pracowniczych i pracow
ników szczególnie zagrożonych, np. szko
lenia specjalne z zakresu bezpieczeństwa 
pracowników dotyczące zagrożeń terrory
stycznych i rabunkowych, szkolenia bez
piecznego posługiwania się bronią. 

Posiada koncesję Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji na wykony

wanie czynności związanych z ochroną 
osób i mienia, własny Ośrodek Szkole
niowy i własną broń, a także koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu mate
riałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przezna
czeniu wojskowym lub policyjnym. 

Mamut Doradztwo Marcin Tumanow
• Stałe doradztwo w zakresie: zasad po
zyskiwania dofinansowania w ramach 
poszczególnych działań programów ope
racyjnych; pomoc w wyborze źródła dofi
nansowania dla zgłaszanych przez człon
ków projektów; wymagań formalnych 
i merytorycznych związanych z aplikowa
niem w ramach poszczególnych działań 
programów operacyjnych; pomoc w in
terpretacji zapisów wytycznych konkurso
wych; realizacja projektów dofinansowa
nych w ramach programów operacyjnych; 
z doradztwa wyłączone jest opracowywa
nie i weryfikacja poprawności wniosków 
aplikacyjnych i innych elementów doku
mentacji aplikacyjnej

Kancelaria Adwokacka prof. Joanna 
Taczkowska-Olszewska
• stałe doradztwo prawne, w szczególno
ści w sprawach prawa mediów, prawa au
torskiego, ochrony informacji oraz prawa 
ochrony konkurencji na rzecz członków 
BCC 

Inwestycje Społeczne sp. z o.o.
• stałe doradztwo w zakresie analizy 
celu i możliwości społecznego zaangażo
wania firmy, audytu i budowania strategii 
społecznego zaangażowania firmy, mo
nitoringu finansowego i merytorycznego 
programów grantowych i stypendialnych 
oraz budowania Raportów Społecznych 
CSR/CCI 

TMF Poland sp. z o.o.
• stałe doradztwo w zakresie planowane
go rozpoczęcia działalności na rynkach 
zagranicznych 

Net Investing sp. z o.o.
• stałego doradztwa finansowego, w szcze
gólności w sprawach pozyskiwania kapi
tału przez przedsiębiorstwa poprzez emi
sję dłużnych papierów wartościowych

Wojciech Nagel – ekspert BCC  
ds. ubezpieczeń społecznych i pracy
• stałe doradztwo w zakresie two  rzenia 
PPE oraz PPK w nowych uregulowaniach 
prawnych
• stałe doradztwo w zakresie przepisów 
z ubezpieczenia społecznego, w szczegól
ności emerytalnych 

Marta Matyjek – ekspert BCC  
ds. prawa pracy, Kancelaria Radcy 
Prawnego Marta Matyjek
• stałe doradztwo w zakresie prawa pracy 

Gdańska Akademia Umiejętności  
Menedżerskich
• stałe doradztwo w zakresie podnosze
nia kwalifikacji menedżerskich

4business&people sp. z o.o.
• stałe doradztwo w zakresie rekrutacji 
i rozwoju pracowników

Profesjonalny Wywiad  
Gospodarczy „Skarbiec” sp. z o.o.
• stałe doradztwo w zakresie sprawdza
nia wiarygodności partnerów gospodar
czych

KONDRAT i Partnerzy
• stałe doradztwo w zakresie prawa wła
sności intelektualnej i przemysłowej, pra
wa farmaceutycznego i medycznego

MOŻLIWOŚCI INTERWENCYJNE BCC

Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
 n Anna PotockaDomin – wiceprezes BCC, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych
 n Emil Muciński – rzecznik Instytutu Interwencji Gospodarczych
 n Beata Chojecka – szef Zespołu ds. Organizacyjnych i Edukacji Instytutu Interwencji Gospodarczych
 n oraz ponad 60 ekspertów z wielu dziedzin życia gospodarczego: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków dla 

przedsiębiorców oraz dla pracodawców i pracowników, funduszy pomocowych Unii Europejskiej, infrastruktury, prawa 
budowlanego, zamówień publicznych, prawa farmaceutycznego, przedsiębiorczości, innowacji, walki z wyłudzeniami VAT 
i przeciwdziałania szarej strefie, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa upadłościowego i naprawczego, cen trans
ferowych, regulacji i ryzyk środowiskowych, systemu opieki zdrowotnej, ryzyka gospodarczego oraz niestandardowych 
problemów prawnych.

mailto:lukasz.bernatowicz@makdom.com.pl
mailto:krzysztof.gladych@kancelariabkm.pl
mailto:prawnicy@buk.com.pl
mailto:prawnicy@buk.com.pl
mailto:i.kulesza@kancelaria.prawna.co
http://www.kancelaria.prawna.co/
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Rady Rynku Pracy i Rady Zatrudnienia
 n Wojewódzka Rada Rynku Pracy (Białystok) – Rafał Rutkowski
 n Wojewódzka Rada Zatrudnienia (Białystok) – Albert Cemer
 n Wojewódzka Rada Zatrudnienia (Dolny Śląsk) – Marek Woron
 n Wojewódzka Rada Rynku Pracy (Gdańsk) – Katarzyna Dobrzyniecka
 n Wojewódzka Rada Rynku Pracy (Kraków) – Marek Piwowarczyk, Alicja Langsteiner 
 n Wojewódzka Rada Zatrudnienia (Lublin) – Grażyna Łojko
 n Wojewódzka Rada Rynku Pracy (Łódź) – Krzysztof T. Borkowski
 n Wojewódzka Rada Rynku Pracy (Olsztyn) – Wiesław Łubiński
 n Wojewódzka Rady Rynku Pracy (Opole) – Grzegorz Kuliś
 n Wojewódzka Rada Rynku Pracy (Poznań) – Monika Woźniak
 n Wojewódzkie bądź Powiatowe Rady  Zatrudnienia (Radom) – Jerzy Kowal
 n Wojewódzka Rada Rynku Pracy (Rzeszów) – Karolina BartkowskaMazur
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Augustowie – Zbigniew Siergiej
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bochni – Stanisław Pater
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Częstochowie – Katarzyna Woszczyna
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Inowrocławiu – Natalia Cieślak
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kartuzach – Bogdan Górski
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Kielcach – Bożena Staniak
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Koszalinie – Tadeusz Kaczanowski
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Krakowie – Zbigniew Putaj
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Łodzi – Grzegorz Jegier 
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Łomży – Józef Kosiorek
 n Powiatowa Rada rynku Pracy w Łosicach – Sylwia Miszczuk
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Łukowie – Marek Zdanowski
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Lublinie – Grzegorz  Bąk
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Nowym Targu – Wiesław Wojas  
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Radzyniu Podlaskim – Jan Brożek
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Siedlcach – Bożena Piechowicz
 n Powiat ropczycko-sędziszowski – Andrzej Podlewski
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Starogardzie Gdańskim – Mariusz Ruszkowski
 n Powiat Tarnobrzeg – Anna Kasperska
 n Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wieliczce – Jacek Stankiewicz

Powiatowe Rady Zatrudnienia
 n powiat augustowski – Zbigniew Siergiej
 n powiat głogowski – Kazimierz Kałucki
 n powiat kłodzki – Leszek Jurasz  
 n powiat lubański – Michał Jaśkiewicz 
 n powiat lwówecki – Michał Jaśkiewicz 
 n powiat łomżyński – Józef Kosiorek
 n powiat polkowicki – Dariusz Stachowiak
 n powiat suwalski – Henryk Owsiejew
 n powiat świdnicki – Mariusz Hoszowski
 n powiat zgorzelecki – Jacek Pietraszkiewicz
 n Grodzka Rada Rynku Pracy w Krakowie – Władysław Świadek
 n Miejska Rada Zatrudnienia w Lublinie – Mirosława Gałan
 n Naczelna Rada Ryku Pracy w Olsztynie – Wiesław Łubiński

 Zespoły, rady konsultacyjne, komitety sterujące
 n Komitet ds. Rewitalizacji Miasta Częstochowy – Katarzyna Woszczyna 
 n Komitet Sterujący przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – Andrzej Drosik, Marek Wołyński
 n Pomorska Rada Przedsiębiorczości działająca przy Marszałku – Maciej Dobrzyniecki
 n Rada Miasta Częstochowy ds. Strategii Rozwoju Miasta „Częstochowa 2030 +”; Zespół ds.  

Monitorowania i Ewaluacji Strategii – Katarzyna Woszczyna
 n Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Koszalina – Wiesław Zinka
 n Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Opola – Andrzej Lepich, Andrzej Drosik
 n Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny – Mirosława Gałan
 n Wojewódzka Rada Oświatowa w Gdańsku – Dariusz Kaczmarek
 n Zespół ds. Biznesu i Przedsiębiorczości przy Wojewodzie Opolskim – Karol Cebula

 Instytucje Centralne
 n Rada Statystyki przy Głównym Urzędzie Statystycznym – dr Eugeniusz Śmiłowski 
 n Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Zofia Żuk 
 n Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dr Wojciech Nagel 
 n Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – Krzysztof Ostrowski, Jarosław Mulewicz 
 n Międzyresortowa Rada do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników  

Szkodliwych dla zdrowia w Środowisku Pracy – Marta Matyjek 
 n Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP – prof. Stanisław Gomułka 
 n Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP – Zbigniew Żurek 
 n Rada Nadzorcza Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Wojciech Warski
 n Zespół ds. MŚP przy Urzędzie m.st. Warszawy – Marek J. Zalewski, Marcin Tumanow 
 n Narodowa Rada Centrum Badań i Rozwoju – dr hab. Anna Rogut 
 n Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego –  Witold Michałek
 n Rady Rynku Pracy przy MRPiPS – Jarosław Adamkiewicz, Wiesław Łubiński
 n Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych przy Ministerstwie Rozwoju – Łukasz Bernato

wicz, Witold Michałek, Wojciech Warski 
 n Wojewódzka Rada Rynku Pracy – Katarzyna Lorenc
 n Podzespół przy Ministerstwie Zdrowia do spraw projektu ustawy w sprawie minimalnego  

wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Lubomir Jurczak 
 n Rada do spraw zdrowia publicznego – Anna JanczewskaRadwan 
 n Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia – Lubomir Jurczak, Alicja Koleśnik 
 n Podzespół roboczy do spraw Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej przy Trójstronnym Zespole  

ds. Ochrony Zdrowia – Małgorzata Suska 
 n Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Mariusz Szabłowski 
 n Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy – Marta Matyjek 
 n Platforma konsultacyjna przy Ministerstwie Rozwoju dot. zagranicznych relacji handlowych  

– Adrian Zwoliński, Krzysztof Ostrowski
 n Zespół opiniodawczo-doradczy ds. kształcenia zawodowego przy MEN – Barbara Sypniewska
 n Międzyresortowy Zespół ds. strategii „Europa 2020” – Witold Michałek 
 n Rada Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Zbigniew Żurek
 n Mazowiecka Rada Innowacyjności – Bożena LublińskaKasprzak

Komitety Monitorujące RPO
 n Dolnośląskie – Marek Woron, Bożena Skibicka
 n Kujawsko-pomorskie – Andrzej Matusewicz,  

Krzysztof Matela 
 n Lubelskie – Mirosława Gałan, Andrzej Kurowski
 n Lubuskie – Edward Makarewicz, Józef Słowikowski
 n Łódzkie – Krzysztof T. Borkowski, Urszula Gocał 
 n Małopolskie – Marek Piwowarczyk, Jan Bączek
 n Opolskie – Marian Siwon, Lesław Adamczyk
 n Podkarpackie – Stanisław Olejarka, Monika Bąk
 n Podlaskie – Romuald Dubowski, Krzysztof Żukowski
 n Pomorskie – Maciej Dobrzyniecki, Katarzyna Dobrzyniecka
 n Świętokrzyskie – Andrzej Machoń, Bożena Staniak
 n Śląskie – Jolanta Rabsztyn
 n Warmińsko-mazurskie – Henryk Biały, Jan Szynaka,  

Wiesław Łubiński

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego
 n Dolnośląskie – Marek Woron – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Dolnośląskiej
 n Kujawsko-pomorskie  – Krzysztof M. Matela – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz 

Loży Bydgoskiej, Józef Sarnecki – członek WRDS, Wojciech B. Sobieszak – członek 
WRDS, Zbigniew Wyszogrodzki – członek WRDS, kanclerz Loży Toruńskiej

 n Lubelskie – Mirosława Gałan – wiceprzewodnicząca WRDS, kanclerz Loży Lubelskiej, 
Andrzej Kurowski – członek WRDS, Beata Drewienkowska – członek WRDS 

 n Lubuskie – Edward Makarewicz – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Lubuskiej, 
Szymon Tamborski – członek WRDS, Józef Słowikowski – członek WRDS 

 n Łódzkie – Krzysztof T. Borkowski – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Łódzkiej, 
Bogdan Lewiński – członek WRDS, Adam Tępiński – członek WRDS 

 n Małopolskie – Marek Piwowarczyk – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Mało
polskiej, Jan Bączek – członek WRDS, Wiesław Nowak – członek WRDS

 n Mazowieckie – Jerzy Zieliński – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Warszaw
skiej, Jerzy Kowal – członek WRDS, kanclerz Loży Radomskiej, Tomasz Duch – członek 
WRDS, Marek Zdanowski – członek WRDS, kanclerz Loży Siedleckiej

 n Opolskie – Adam Szlęzak – wiceprzewodniczący WRDS, Andrzej Goździkowski – czło
nek WRDS, Andrzej Lepich – członek WRDS, kanclerz Loży Opolskiej

 n Podkarpackie – Stanisław Olejarka – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Rze
szowskiej, Lucyna Pokrzywa – członek WRDS, Józef Bigos – członek WRDS 

 n Podlaskie – Krzysztof Żukowski – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Białostoc
kiej, Roman Dubowski – członek WRDS, Andrzej Niezgoda – członek WRDS 

 n Pomorskie – Maciej Dobrzyniecki – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Gdań
skiej, Stefan Lubawski – członek WRDS, Katarzyna Czajka – członek WRDS 

 n Śląskie – Eugeniusz Budniok – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Katowickiej, 
Jerzy Bernhard – członek WRDS, Katarzyna Woszczyna – członek WRDS, kanclerz Loży 
Częstochowskiej, Tomasz Kędziora – członek WRDS

 n Świętokrzyskie – Andrzej Mochoń – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Święto
krzyskiej, Elżbieta Śreniawska – członek WRDS, Jan Wilczyński – członek WRDS

 n Warmińsko-mazurskie – Wies ław Łubiński – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży 
Olsztyńskiej, Katarzyna Anna Jekiel – członek WRDS, Jan Zdziarstek – członek WRDS 

 n Wielkopolskie – Adam Trybusz – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży Wielkopol
skiej, Hubert Sommerrey – członek WRDS, Ryszard Szulc – członek WRDS

 n Zachodniopomorskie – Edward Osina – wiceprzewodniczący WRDS, kanclerz Loży 
Szczecińskiej, Piotr Flens – członek WRDS, Robert Woźniak – członek WRDS

BUSINESS 
CENTRE 

CLUB

Rada Dialogu Społecznego 
Przedstawiciele BCC – Wojciech Warski – wiceprzewodniczący RDS, Zbigniew Żurek – sekre
tarz Prezydium RDS, Witold Michałek, Łukasz Bernatowicz, Grażyna Magdziak, Jan Stefanowicz

 n Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych – prof. Stanisław 
Gomułka, Witold Michałek 

 n Zespół problemowy ds. prawa pracy – Zbigniew Żurek, Marta Matyjek 
 n Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy – Grażyna Magdziak,  

Wojciech Warski
 n Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych – Wojciech Nagel, Jan Stefanowicz
 n Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego – Zbigniew Żurek – przewodni

czący, Witold Michałek, Jan Stefanowicz 
 n Zespół problemowy ds. funduszy europejskich – Magdalena Hołownicka, Marcin Tumanow
 n Zespół problemowy ds. usług publicznych – Łukasz Bernatowicz, Lubomir Jurczak
 n Zespół problemowy ds. międzynarodowych – Zbigniew Żurek
 n Doraźne Zespoły: ds. zamówień publicznych – Łukasz Bernatowicz; ds. projektu ustawy 

o KAS i projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS – Krzysztof Komor
niczak, Michał Borowski; ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Grażyna 
Magdziak,Witold Michałek 

 n Podzespoły: ds. ochrony zdrowia – Lubomir Jurczak, przewodniczący, Anna Andrzej
czak; ds. reformy polityki rynku pracy – Kaja Kwaśniewska 

 n Grupa robocza ds. polityki środowiskowej państwa – Ryszard Pazdan – przewodniczący 
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BCC REKOMENDUJEREAGOWANIE KRYZYSOWE

20
negocjacji na szczeblu państwowym

40 
narad na szczeblu ministerialnym

100 
interwencji na szczeblu centralnym

200 
poprawek do ustaw 

na szczeblu parlamentarnym

10 000 
publikacji w prasie, radiu, TV 

i mediach elektronicznych

NAJCZĘŚCIEJ PODEJMOWANE 
INTERWENCJE NA KORZYŚĆ PRZEDSIĘBIORCY:

BCC  PRZEPROWADZA 
ROCZNIE 

W KONTROWERSYJNYCH 
SPRAWACH • niekorzystne przepisy

• sprawy w urzędach 
skarbowych

• windykacja należności
• pomoc prawna
• podatki
• mediacje
• kontakty z mediami
• czas pracy
• umowy o zastępstwo
• regulaminy pracy 

i wynagrodzeń
• ustawa o zwolnieniach 

grupowych
• wstępne badania lekarskie
• druga ustawa antykryzysowa
• ustawa o Radzie Dialogu 

Społecznego

• 15% CIT dla małych 
podatników

• ustawy deregulacyjne
• zakres kontroli 

przedsiębiorców
• rejestracja przedsiębiorców
• reglamentowana działalność 

gospodarcza
• wiążące interpretacje prawa 

podatkowego
• przekształcanie działalności 

gospodarczej w spółki prawa 
handlowego

• okres rozliczania strat
• deklaracje podatkowe
• hipoteka ustawowa
• odprawy celne towarów
• Prawo zamówień publicznych

• ustawa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym 

• opłata interchange
• pozwolenia na budowę
• liczenie odsetek ustawowych
• ustawa o opłacie produktowej 

i depozytowej
• akcyza na papierosy
• okresy przejściowe dla 

producentów leków 
generycznych  
i producentów tytoniu

• jednolita ochrona  
patentowa (ACTA)

• zeznania podatkowe spółki 
zagranicznej

• procedury konsultacji 
publicznych

• Ocena Skutków Regulacji
• programy operacyjne UE
• pomoc regionalna
• VAT na budownictwo 

mieszkaniowe
• sukcesja firmy
• Prawo przedsiębiorcy
• Konstytucja Biznesu

BCC jako reprezentatywny przedstawiciel przedsiębiorców podejmuje interwencje na rzecz członków Klubu w Radzie 
Dialogu Społecznego, Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, 
a także w: Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, Komisjach sejmowych i senackich, urzędach skarbowych, organach 
wymiaru sprawiedliwości: policji, prokuraturze i mediach.

Dotychczas najważniejszą 
sprawą wagi państwowej
było doprowadzenie 
do obniżenia podatku CIT 
z 32% do 19% oraz 
skuteczne przeciwstawienie 
się jednolitemu 
podatkowi dla firm.
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BCC zawarło porozumienie z Fundacją „Akade
mia Antykorupcyjna”, na mocy którego powstała 
„Akademia Antykorupcyjna Biznesu”. Współpra
cujemy tu z bezpośrednio z gen. Adamem Ma
ruszczakiem, b. dyrektorem Centralnego Biura 
Śledczego Komendy Głównej Policji i Sławomirem 
Śnieżko, wiceprzewodniczącym Rady Fundacji 
„Akademia Antykorupcyjna”. 

Wspólne działania BCC i Fundacji „Akademia 
Antykorupcyjna” są rozszerzone na loże regio
nalne BCC. Akademia Antykorupcyjna oferuje 
pomoc nie tylko w sprawach korupcyjnych, ale 
również we wszystkich aspektach budowania 
bezpiecznego biznesu. Są tu profesjonalnie przy
gotowani eksperci nie tylko w zakresie prze
ciwdziałania i zwalczania korupcji, ale również 
prowadzeniu wewnętrznych śledztw dotyczących 
oszustw, wyłudzeń, prania pieniędzy oraz całej 

gamy przestępstw ekonomicznych. To wieloletni 
funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Śledczego czy też Centralnego Biura Antykorup
cyjnego, którzy doradzają, szkolą, pomagają, wspierają szczególnie w sprawach poufnych, 
sensytywnych, wrażliwych dla firm.

BCC współpracuje z gen. Adamem Rapackim, 
nadinsp. w st. sp. (generałem), podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w la
tach 20072012, b. zastępcą komendanta głównego 
Policji i nadinsp. w st.sp. (generał) dr Andrzejem 
Trelą. Gen. Adam Rapacki jest wspólnikiem za
rządzającym w Kancelarii Bezpieczeństwa Rapac
ki i Wspólnicy sp.k., a Andrzej Trela wspólnikiem 
w tej kancelarii. 

– gen. ADAM RAPACKI: Świadomość proble
mów pomaga ustrzec się od nieszczęść. Brak bez
pieczeństwa generuje straty i to dużo większe niż 
stworzenie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa. 
Często dopiero gdy pojawia się problem podejmo
wane są jakieś działania. Lepiej więc przewidywać 
zagrożenia i im przeciwdziałać. Źródła zagrożeń 
to m.in.: szara strefa, przestępczość gospodarcza, 
kryminalna, zorganizowana oraz nieuczciwa kon
kurencja. Ważne jest stworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa firmy, a w tym: ochrona 
kluczowych aktywów spółki, tajemnica przedsiębiorstwa i ochrona informacji gospodarczych, 
system skutecznej ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych, bezpieczeństwo personal
ne, weryfikacja i ocena wiarygodności kontrahentów, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, 
system reagowania kryzysowego w firmie i zarządzanie nim. 

(Specjalne spotkanie dla członków BCC, Warszawa 22.03.2016r.)

– to cykl poradników przygotowany przez kancelarię 

Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni i BCC: 

• Kontrola Skarbowa
• Działalność kontrolna organów podatkowych
• Kontrola wykonywania przez przedsiębiorcę zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
• Działalność kontrolna organów kontroli podatkowej, organów podatkowych oraz ZUS
• Działalność kontrolna CBA i ABW
• Kontrola wykonywania przez przedsiębiorcę zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2017 r.

Pod takim tytułem ukazała się książ
ką pod redakcją dr Ireny Ożóg, minister 
ds. polityki podatkowej w Gospodarczym 
Gabinecie Cieni Business Centre Club. 
Publikacja jest aktualnym, opracowanym 
przez praktyków prawa podatkowego 
kompendium wiedzy dotyczącym oszustw 
VAT w krajach Unii Europejskiej, w tym 
w Polsce, opartym na licznych orzecze
niach sądów, opracowaniach naukowych 
i instytucjonalnych oraz interpretacjach 
urzędowych. Autorzy wskazują również, 

jak uniknąć negatywnych konsekwencji 
związanych z nieuczciwością kontra
henta oraz omawiają zasady odpowie
dzialności karnej i karnoskarbowej za 
oszustwa podatkowe.

Publikacja przeznaczona jest dla do
radców podatkowych, adwokatów i rad
ców prawnych, a także pracowników 
administracji rządowej i samorządo
wej, księgowych, pracowników działów 
sprzedaży, menedżerów i przedsiębior
ców oraz przedstawicieli nauki.

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Poradniki są dostępne w wersji elektronicznej na stronie BCC:
http://www.bcc.org.pl/Artykul.242.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=10642&tx_ttnews[backPid]=3

Kontrola Działalności Gospodarczej
vademecum przedsiębiorcy w pytaniach i odpowiedziach

ZARZĄDZANIE 
BEZPIECZEŃSTWEM 
BIZNESU

gen. Adam Maruszczak

gen. Adam Rapacki

BCC – TWOJE BEZPIECZEŃSTWO • MAJ • 2017

https://www.profinfo.pl/prawopodatkowefinanseirachunkowosc/podatkiposrednie/p,przestepstwa
karuzeloweiinneoszustwawvatprzedsprzedaz,372359.html
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https://www.profinfo.pl/prawo-podatkowe-finanse-i-rachunkowosc/podatki-posrednie/p,przestepstwa-karuzelowe-i-inne-oszustwa-w-vat-przedsprzedaz,372359.html
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