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Za mar twiając się tym, co może się 
wydarzyć, robimy to kosztem tego, co 
dzieje się teraz.
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W ciągu 27 lat członkowie BCC przeka
zali potrzebującym wsparcie w różnej 
formie na kwotę ok. 1 mld zł. 

Jak przygotować Polskę do zewnętrznej 
ingerencji w wybory? Stan polskiego  
cyberbezpieczeństwa.

Waldemar Śliwiński: Gromadzenie dóbr 
materialnych, jak złoto czy diamenty, 
pozwala dywersyfikować oszczędności.

SEA S. 2LOŻA KANCLERSKA S. 2

O nowych rozwiązaniach dla gospo
darki i Klubu, źródłach siły BCC, 
zmianach pokoleniowych.

I N T E R N E T O W ANR•LXIV•MAJ•2018

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła 
się debata „Polska w strefie euro” zor ga
nizowana przez Jerzego Meysztowicza, 
przewodniczącego sejmowej Komisji  
Gospodarki i Rozwoju, wiceprzewodni
czącego .Nowoczesnej, Business Centre 
Club i dziennik „Rzeczpospolita”. Spo
tkanie prowadzili: Marek Goliszewski 
– prezes BCC, Jerzy Meysztowicz i Bo
gusław Chrabota – redaktor naczelny 
„Rzeczpospolitej”.

Głównym celem spotkania było zainicjo-
wanie szerokiego ruchu na rzecz poparcia dla 
szybkiej integracji ze strefą euro oraz dyskusja 
o tym, co zrobić, aby odbudować wysokie po-
parcie społeczne dla dalszej integracji w ramach 
UE. Odbyły się trzy panele dyskusyjne. Zasta-
nawiano się w nich m.in. jak obalać szkodliwe 
mity o strefie euro, wskazywano na konsekwen-
cje nieprzystąpienia do strefy euro, a także 
zdefiniowano założenia polityki gospodarczej 
koniecznej do wejścia Polski do strefy euro.

 

 W spotkaniu wzięli udział m.in.: dr Maciej  
Bukowski – prezes WiseEuropa, prof. Stanisław 
Gomułka – główny ekonomista BCC, b. wice-
minister finansów, Leszek Skiba – podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Finansów, Główny 
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Jan 
Król – b. wicemarszałek Sejmu, członek Rady 
Głównej BCC, prof. Artur NowakFar – b. wi-
ceminister spraw zagranicznych, prof. Andrzej 
Rzońca – b. członek RPP, główny ekonomista 
PO, Mateusz Sabat – członek Zarządu .N, Ko-
ordynator Krajowy Sieci Eksperckiej Lepsza Pol-
ska, Ewa SadowskaCieślak – b. doradca prezesa 
NBP, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Mar
cin Święcicki – b. poseł Sejmu RP, dr Wojciech  
Warski – prezes Softex Data, wiceprezes BCC, 
prof. Cezary Wójcik – b. dyrektor Biura ds. Inte-
gracji ze Strefą Euro i doradca Prezesa NBP, PAN,  
dr Krzysztof Nowak (Profile sp. z o.o.).

Nie znamy jeszcze szczegółowego rozpi
sania proponowanego przez Komisję Euro
pejską (KE) ogólnego budżetu UE na tzw. 
koperty narodowe. Ale przekazane nam in
formacje są dobrą wiadomością dla Polski. 
Przede wszystkim KE proponuje podniesie
nie ogólnej sumy wpłat i wypłat z budżetu 
o około 20%, pomimo odejścia z UE Wiel
kiej Brytanii, w obecnym budżecie dużego 
płatnika netto. Większe wpłaty wynikają 
po części ze wzrostu PKB UE. Ale mają 
też wzrosnąć składki i inne dochody w re
lacji do PKB. Ten wzrost ma być znaczny, 
bo z poziomu około 1% PKB do poziomu 
1,114%, czyli o 0,114 pp. KE proponuje 

też przesunięcie dużej części wydatków na 
obronę granic całej Unii, badania i eduka
cję oraz pomoc krajom, które przyjęły wie
lu imigrantów. Tym niemniej wydatki na 
kierunki ważne dla Polski – infrastruktura 
i rolnictwo – byłyby na poziomach zbliżo
nych do tych w obecnym budżecie. A więc 
Polska miałaby szansę pozostać nadal be
neficjentem netto na całkiem dużą skalę, 
chociaż mniejszą niż teraz. 

Warunkiem wykorzystania tej szansy ma 
być jednak przestrzeganie unijnych zasad 
praworządności. W tym obszarze pojawi
ła się nowa propozycja. KE chce nadal 
pilnować przestrzegania przez wszystkie 

kraje członkowskie zasad praworządno
ści, o których mówi Art. 3 Traktatu Liz
bońskiego, ale nie poprzez uruchomienie  
Art. 7 i ewentualne zawieszenia kraju 
członkowskiego w prawach członka RE. 
KE proponuje zamrażanie wypłaty środ
ków takim krajom, jak Polska i Węgry, na 
czas prowadzenia postępowania dowo
dowego w kwestii naruszenia zasad pra
worządności, być może z udziałem Euro
pejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ta 
procedura daje Polsce szansę na odmro
żenie środków poprzez dostosowanie pol
skiego prawa do zasad UE. Równocześnie 
byłaby ona dużo trudniejsza do zabloko
wania przez kraj naruszający unijne zasa
dy praworządności.

Propozycja KE budżetu UE 
na kolejne 7 lat szansą dla Polski
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WICEPRZEWODNICZĄCY .NOWOCZESNEJ 

PO DEBACIE NA TEMAT EURO

TWOJE PIENIĄDZE złzł

Niskie odczyty inflacji w Polsce z ostat-
nich miesięcy przesunęły oczekiwania na 
podwyżki stóp procentowych z 2018 r. na 
2020 r. Nie sprzyja to perspektywie kur-
su złotego. Tymczasem koszt pieniądza 
w dosyć stabilnym tempie rośnie w Sta-
nach Zjednoczonych. Już obecnie stopy 
procentowe w Stanach Zjednoczonych są 
porównywalne z tymi w Polsce, a do końca 

roku przewyższą je (spodziewane są jeszcze 
dwie podwyżki stóp przez FED do końca 
2018 r.). Oznacza to, że oba te czynniki 
oddziaływać będą w kierunku osłabienia 
złotego i wzmocnienia dolara. Ponadto, 
niższe tempo wzrostu eksportu w Polsce 
spowodowane lekkim ochłodzeniem ko-
niunktury w strefie euro zapewne również 
wpłynie negatywnie na kurs złotego. Taka 
kombinacja stosunkowo nowych czynni-
ków powinna spowodować wzrost kursu 
EURPLN powyżej 4,30 w perspektywie 
najbliższego półrocza. Założenie to nie 
uwzględnia czynników politycznych, które 
mają potencjał do zmian poziomów kursów 
walutowych w obydwu kierunkach.

Marcin Pieńkowski
dyrektor ds. budownictwa PKO BP

Złoty pod presją na dłużej?

EUR/PLN – 5 lat
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Odbyło się posiedzenie Loży Kanc
lerskiej – Zarządu BCC. Długa i gorą
ca dyskusja dotyczyła źródeł siły lob
bingowej BCC, umożliwiającej aktywne 
i konkretne działanie w skali regional
nej i ogólnopolskiej.

Prezes Marek Goliszewski wskazy-
wał, że głęboka przebudowa państwa 
przez rząd i Parlament, a co za tym 
idzie – skomplikowanie problemów 
i rozmiarów ich oddziaływania, wpły-
wają na sposób funkcjonowania Busi-

ness Centre Club. Kanclerze propono-
wali nowe rozwiązania, które określą 
efektywność funkcjonowania Klubu 
w przestrzeni publicznej, na rzecz go-
spodarki i członków. W debacie pod-
kreślano wagę stabilności BCC, siły 
autorytetu, elitarności, ale także zmian 
pokoleniowych zachodzących w fir-
mach. Mówiono również, jak ważne 
jest korzystanie z wiedzy i doświadczeń 
poszczególnych lóż w skali całego Busi-
ness Centre Club.
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LOŻA KANCLERSKA

Źródła siły

WYDARZENIE

W Sky Club w Gdańsku odbyło się 
spotkanie z Jerzym Kwiecińskim, mini
strem inwestycji i rozwoju, będące swo
istą kontynuacją jego ubiegłorocznych 
wizyt, jak również premiera Mateusza 
Morawieckiego. 

Minister Kwieciński zapoznał licz-
nie zgromadzonych przedstawicieli firm 
członkowskich LG BCC z komentarzem, 
dotyczącym sytuacji gospodarczej i aktu-
alnymi priorytetami Ministerstwa. Wska-
zywał na dobre prognozy dla polskiej 

gospodarki. Podkreślił znaczenie mecha-
nizmów oszczędzania na inwestycje oraz 
rozwój infrastruktury drogowo-kolejowej 
jako bodźca dla gospodarki krajowej. Mó-
wił o problematyce niewystarczającego 
finansowania kapitałowego dla działal-
ności polskich przedsiębiorstw, odniósł 
się do tzw. „dziur infrastrukturalnych”, 
poruszył również tematykę innowacji. 

Katarzyna Dobrzyniecka

Z ministrem Kwiecińskim 
o problemach przedsiębiorców

SEA 

Stowarzyszenie EuroAtlantyckie za
prosiło do Pałacu Lubomirskich – sie
dziby BCC w Warszawie na debatę pt. 
„Jak przygotować Polskę do zewnętrz
nej ingerencji w wybory? Stan polskiego 
cyberbezpieczeństwa”. 

Swój punkt widzenia przedstawili: 
Kamil Basaj – kierownik projektu IN-
FOOPS w Fundacji Bezpieczna Cy-
berprzestrzeń, Adam Lelonek – prezes 
Centrum Analiz Propagandy i Dezinfor-
macji, Piotr Niemczyk – b. dyrektor Biura 
Analiz i Informacji i zastępca dyrektora 
Zarządu Wywiadu UOP, dr Kazimierz 

Wóycicki. Debatę modero-
wał Antoni Wierzejski – dy-
rektor biura Zarządu SEA. Celem debaty 
było przedstawienie punktów widzenia 
na operacje informacyjne prowadzone 
w polskiej przestrzeni informacyjnej.

Czy się bać?

więcej Õ

Spotkanie z misją przedsiębiorców z Egiptu

BUSINESS MEETING 

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie 
odbyło się biznesowe spotkanie z misją 
egipskich przedsiębiorców, którzy roz
wijając swoje interesy w Europie, przy
jechali do Polski i gościli w BCC.

Przedsiębiorcy egipscy to członkowie 
prestiżowej organizacji EPBA (Egyp-
tian Polish Businessmen Association). 
Na czele delegacji stał Prezydent EPBA, 
Medhat El Kaissy, uhonorowany przez 
Prezydenta RP za wkład w rozwój sto-

sunków handlowych pomiędzy Polską 
a Egiptem Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Zasługi RP oraz odznaką „Bene 
Merito”, nadaną przez Ministra Spraw 
Zagranicznych RP. Meeting odbywał 
się w formule „targowej”. Jego uczest-
nicy – partnerzy z Polski i Egiptu mieli 
możliwość dwustronnych rozmów indy-
widualnych.

Przedsiębiorcy z Egiptu w BCC

!

więcej Õ

FIRMA DOBRZE WIDZIANA

Powód do dumy
W Pałacu Lubomirskich w Warsza

wie odbył się uroczysty finał IX edycji 
konkursu Firma Dobrze Widziana. 
W konkursie nagrodzono 62 firmy. 

Prezes BCC Marek Goliszewski gra-
tulował osiągnięć laureatom. Podkreślił, 
że w tym roku tytuł Firma Dobrze Wi-
dziana jest szczególnie ważny, bo opinie 
polityków na temat przedsiębiorców są 
bardzo różne. Przywołał również postać 
Billa Gates’a i jego działalność charyta-

tywną. – Dzisiaj Microsoft jest postrze-
gany nie tylko jako potężna korporacja 
międzynarodowa, ale też jako firma, 
która ma tak ułożone struktury i relacje 
z ludźmi, że jest się czym chwalić.

BCC też ma się czym chwalić. W cią-
gu 27 lat członkowie Klubów przeka-
zali wsparcie w różnej formie na kwotę 
ok. 1 mld zł. 

Celem konkursu jest promowanie firm, któ-
re prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny. 
W kapitule konkursu zasiadają: Paweł Łuka
siak, przewodniczący Kapituły, prezes Akade-
mii Rozwoju Filantropii w Polsce; Marek Goli
szewski, prezes BCC, red. Paweł Oksanowicz, 
Piotr OnikkiGórski, dyrektor Biura Kontak-
tów Społecznych BCC; ks. Andrzej Sikorski 
– prezes Fundacji „Być Bardziej”, Aleksander 
Polański (sekretarz konkursu) – dyrektor Biura 
Organizacji Gal i Konkursów BCC.

Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej objęła IX edycję konkursu 
FDW patronatem honorowym.

więcej Õ

Majowe posiedzenie Konwentu BCC 
poświęcone było omówieniu roli tego 
gremium w strukturze BCC oraz stra-
tegii działań na najbliższy czas. W spo-
tkaniu uczestniczyła Anna Potocka
Domin, wiceprezes BCC. Jednym 

z poruszonych tematów była również 
organizacja posiedzeń wyjazdowych. 
Pierwszym planowanym tego typu po-
siedzeniem byłby wyjazd do Suwałk.

Konwent o swojej roli

Kanclerz Maciej Dobrzyniecki, minister Jerzy Kwieciński 

więcej Õ

POROZUMIENIE

BCC i KIDP 
Uroczyście podpisano porozumienia 

o współpracy między ZP BCC i Krajo-
wą Izbą Doradców Podatkowych. Obec-
ni byli: prezes BCC Marek Goliszewski, 
wiceprezes BCC, dyrektor Instytutu In-
terwencji Gospodarczych Anna Potoc
kaDomin, przewodniczący KIDP prof. 
dr. hab. Adam Mariański i skarbnik 
KIDP Tomasz Ziółkowski.

więcej Õ Co do poprawy?
GGC BCC

Odbyło się kolejne posiedzenie Go-
spodarczego Gabinetu Cieni BCC, 
na którym  omawiano następujące za-
gadnienia: problemy gospodarcze na 
drugim planie zainteresowania premie-
ra, skupionego na sprawach politycz-
nych; pozytywne efekty pracy rządu w I 
kwar tale; dobre parametry ekonomicz-

no-finansowe w skali makro; lista pro-
blemów do rozwiązania na poziomie 
sektorów, branż i firm; konieczność 
pilnej poprawy sposobu stanowienia 
prawa oraz stosunku rządu do przed-
siębiorców.

więcej Õ

więcej Õ

WYDARZENIE !

http://www.bcc.org.pl/tytul-firma-dobrze-widziana-to-powod-do-dumy/
http://www.bcc.org.pl/spotkanie-z-ministrem-kwiecinskim/
http://www.bcc.org.pl/konwent-o-swojej-roli/
http://www.bcc.org.pl/porozumienie-miedzy-bcc-i-krajowa-izba-doradcow-podatkowych/
http://www.bcc.org.pl/co-do-poprawy-posiedzenie-ggc-bcc/
http://www.bcc.org.pl/nasze-cyberbezpieczenstwo-debata-sea/
http://www.bcc.org.pl/spotkanie-z-misja-przedsiebiorcow-z-egiptu/
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– Pana firma oferuje najwyższej jako
ści obrączki, biżuterię i zegarki renomo
wanych światowych marek od blisko 30 
lat. Jak działa się na takim luksusowym 
rynku?

– Ten rynek jest trudny i wymagający, 
ale klienci doceniają nasze zaangażo-
wanie, doświadczenie i profesjonalne 
podejście do pracy. Śledzimy zarówno 
trendy modowe, jak i to, co dzieje się na 
giełdach złota i diamentów. Chcąc stać 
się cenioną marką na polskim rynku, 
kojarzoną z wysokiej jakości biżuterią, 
obrączkami i zegarkami, staraliśmy się 
zawsze oferować produkty znakomicie 
zaprojektowane, o wyjątkowej wartości, 
przekraczającej oczekiwania naszych 
klientów. Poza tym budujemy długoter-
minowe relacje zarówno z odbiorcami 
detalicznymi, jak i biznesem. 

Elementem wyróżniającym firmę 
W.ŚLIWIŃSKI jest nasze ogromne do-
świadczenie na rynku polskim i między-
narodowym w obrocie diamentami, zło-
tem inwestycyjnym, biżuterią i zegarkami. 

– Które z Pana decyzji przyczyniły się 
do dobrych wyników przedsiębiorstwa?

– W dzisiejszych czasach ważny jest 
bezpośredni kontakt z klientem final-
nym – detalicznym, który może bezpo-
średnio ocenić nasze starania. Odpo-
wiadając na potrzeby rynku, zaczęliśmy 
rozwijać sieć salonów z biżuterią i chro-
nometrami wysokiej (Omega, Breitling) 

i średniej (Tissot, Atlantic) klasy oraz ze-
garkami z segmentu modowego (Gucci, 
Calvin Klein, M. Kors). To była jedna 
z kluczowych decyzji, która przyniosła 
firmie rozpoznawalność na polskim ryn-
ku. Kolejny istotny krok to nawiązanie 
współpracy z wieloma partnerami za-
granicznymi zarówno europejskimi, jak 
i z Azji (Indie, Chiny, Tajlandia) oraz 
z niektórych krajów afrykańskich.

– Co w trudnych sytuacjach mobilizu
je Pana do działania?

– Powiązanie z partnerami zagranicz-
nymi procentuje tym, że nawet w trud-
nych czasach możemy oferować klien-
tom produkty o szczególnych walorach 
i wyjątkowej wartości, niespotykane na 
naszym rynku. Szeroki wybór szlachet-
nych kamieni, np. diamentów, szma-
ragdów czy szafirów, w rozsądnej cenie 
i o wysokich parametrach jakościowych 
spotyka się z dużym entuzjazmem klien-
tów. Uśmiech na ich twarzy jest dla nas 
bezcenny i stanowi największą motywa-
cję do nowych działań.

– Co uważa Pan za największy sukces 
firmy oraz własny? 

– Sieć sklepów, powiązania biznesowe 
i relacje z klientami są ważne, ale najważ-
niejsze, że praca, którą wykonujemy, jest 
naszą pasja. Jesteśmy dumni, że produkty 
W.ŚLIWIŃSKI to cisi bohaterowie naj-
ważniejszych momentów życia naszych 
klientów. Naszym wielkim sukcesem jest 

również to, że odbiorcy doceniają wyko-
naną przez nas biżuterię. Nieskazitelne 
diamenty zyskują ich uznanie i są ozdo-
bą ich ukochanych kobiet. W ten sposób 
moja wytężona praca w Polsce i na gieł-
dach w Antwerpii, Mumbaju czy Bangko-
ku oraz poszukiwanie złota i diamentów 
w afrykańskim interiorze nabierają sen-
su. Zawsze czułem satysfakcję, ocierając 
pot z czoła w Tanzanii, RPA lub krajach 
Afryki Zachodniej, że nasze starania, 
odwaga w poszukiwaniu nowych źródeł 
dostaw są tak potrzebne i doceniane.

– Czy tezauryzacja, czyli gromadzenie 
i przechowywanie dóbr materialnych, to 
częste zjawisko?

– Tezauryzacja jest znana nam od cza-
sów starożytnych. Od zarania dziejów 
człowiek gromadził dobra. Mamy to we 

krwi. Gromadzenie takich dóbr mate-
rialnych, jak złoto czy diamenty, pozwa-
la dywersyfikować oszczędności i zacho-
wywać bogactwo pomimo upływu czasu 
czy zmian ustrojowych. Wystarczy spoj-
rzeć na działania narodowych banków 
lub rządów wielu czołowych gospodarek 
świata – one zawsze posiadają zapasy 
złota. Magazynują je po to, aby zacho-
wać bogactwo nawet w złych, nieprzewi-
dywalnych czasach.

– A czy ma Pan receptę dla swoich 
klientów na to, jak ochronić swoje osz
czędności?

– Oczywiście. Często doradzamy na-
szym klientom, jak kupić złoto inwesty-
cyjne, jak wybrać monety tzw. Bulionowe 
czy sztabki i o jakich nominałach wago-
wych. Zależy to od profilu klienta, jak 
i jego możliwości finansowych. Złoto 
inwestycyjne (czyste złoto próby 999,9) 
w sztabkach lub monetach to doskonały 
sposób lokowania pieniądza. Stosunko-
wo łatwe w nabyciu i odsprzedaży, jest 
aktywem bardzo płynnym i nieobciążo-
nym podatkiem VAT. Kolejną propozycję 
stanowią diamenty. Nie są tak płynnym 
aktywem jak złoto, ale stosunkowo mały 
kamień pozostaje nośnikiem ogromnej 
wartości. Dla ludzi, którzy cenią piękno, 
a jednocześnie chcą zainwestować kapi-
tał, proponujemy biżuterię według indy-
widualnego projektu lub limitowane, wy-
konane ze złota lub platyny czasomierze.

MP

Uśmiech na twarzy klienta jest bezcenny

więcej Õ

CZEMPIONI

Rozmowa z WALDEMAREM ŚLIWIŃSKIM, prezesem 
Zarządu W.Śliwiński sp. z o.o.

 
Świętują 15-lecie

Kancelaria prawnicza KSP Legal & 
Tax Advice z siedzibą w Katowicach, 
członek Loży Katowickiej BCC, działa 
na rynku już 15 lat. 

– Przez ten czas zdobyliśmy zaufa-
nie kilkuset przedsiębiorców z róż-
nych branż, inwestorów w specjalnych 
strefach ekonomicznych, instytucji 
finansowych, dużych inwestorów nie-
ruchomościowych, spółek giełdowych 
oraz instytucji publicznych i samo-
rządowych. Idea, którą kierowaliśmy 
się zakładając KSP 15 lat temu, wciąż 
jest aktualna – połączenie doradztwa 
prawnego i podatkowego, silny zespół 
ekspertów oraz otwartość na nowe wy-
zwania. Z okazji naszego jubileuszu 
pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do sukcesu KSP – 
komentuje Magdalena Patryas, partner 
zarządzający KSP.

DEPESZE

więcej Õ

Doktor nauk chemicznych, absolwentka 
Politechniki Warszawskiej (2001); Szkoły 
Głównej Handlowej (2003), UC Berkeley 
(2005); od 2001 roku zatrudniona w ce-
ramice Paradyż zdobywała doświadcze-
nie, pracując na różnych stanowiskach. 
Mąż Marek, pracownik naukowy Poli-
techniki Warszawskiej: dzieci: Milena 11 
lat, Miłosz 8 lat. Zainteresowania: żeglar-
stwo (patent żeglarza), teatr, psychologia.

Anna Tępińska-Marcinek 

Wiceprezes 
Zarządu Spółek 
Grupy Paradyż

WITAMY W KLUBIE

43 lata, mgr inż. odlewnik, absolwent 
Politechniki Częstochowskiej, wydział 
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, no-
minowany do tytułu „Absolwent Roku 

2009” przez Stowarzyszenie Wycho-
wanków Politechniki Częstochowskiej. 
Obecnie student MBA (studia GFKM 
w Gdańsku we współpracy z UŚ w Kato-
wicach). Od 1995 r. związany z Odlewnią 
SILUM, był tu m.in. specjalistą ds. mar-
ketingu, głównym technologiem, kierow-
nikiem Odlewni, członek Stowarzyszenia 
Odlewników Polskich (STOP). Żona 
Małgorzata, ekonomistka; syn Kordian 5 
lat. Zainteresowania: tenis ziemny, kite-
surfing, snowboard, quad przeprawowy, 
ćwiczenia siłowe.

Igor Zawadzki 

Dyrektor Produkcji 
w Odlewni SILUM

więcej Õ

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie 
odbyło się posiedzenie Komisji BCC ds. 
mikroprzedsiębiorców. Gościem spe-
cjalnym był Marek Niedużak, dyrektor 
Departamentu Doskonalenia Regulacji 
Gospodarczych z Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii. 

Mówiono również o problemach i za-
grożeniach w prowadzonej działalności 
gospodarczej występujących w sektorze 
mikroprzedsiębiorców oraz o ich roli 
i zaangażowaniu w rozwój przedsiębior-
czości w Polsce.

Posiedzenie Komisji ds. spółdziel-
czości BCC, które prowadził prze-
wodniczący Mieczysław Grodzki, było 
poświęcone rozwojowi budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce oraz wdraża-
niu rozporządzenia RODO. Rządowy 
program budowy mieszkań realizowany 
przez Radę Mieszkalnictwa, powszech-
nie nazywany „Mieszkanie Plus”, stwa-
rza także nową sytuację dla spółdzielni 
mieszkaniowych, które w dużej mierze 
mają zarówno potencjał budowlany, jak 
i grunty. Spółdzielnie mogłyby być jed-
nym z istotnych filarów realizacji pro-
gramu. 

Powstaje pytanie, czy będą? Czy spół-
dzielczość w ogóle, w tym mieszkanio-
wa, która od wielu lat nie jest wspierana 
i rozumiana przez poszczególne ekipy 
rządowe, znajdzie motywację, aby włą-
czyć się w ten program? Właśnie o włą-
czenie się w realizację programu M+ 
apelował prezes spółdzielni mieszka-
niowej Szymon Rosiak. Przedstawiciele 
Kancelarii Prawnej Królak i Wspólnicy: 
prof. dr hab. Władysław Czapliński oraz 
mecenas Sylweriusz Królak przekazali 
w sposób niezwykle interesujący bogatą 
i praktyczną wiedzę na temat rozporzą-
dzenia o ochronie danych osobowych 
RODO.                         Andrzej Grzesiewicz

Zaangażowanie 
w rozwój

Spółdzielnie 
a „Mieszkanie 
Plus”

 KOMISJE BCC
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Czym byłaby firma bez pracowni-
ków? Ideą, halą lub biurem, programem 
komputerowym, opisem procesu...? Pra-
cownicy sprawiają, że marzenie przed-
siębiorcy zaczyna żyć i się rozwijać. Na-
dają bieg i tempo. Gwarantują ciągłość 
działania. Tworzą społeczność. To pra-
cownicy dają wartość dodaną w postaci 
swoich pomysłów, usprawnień, satys-
fakcji klienta z obsługi, dobrej opinii 
o pracodawcy. Są dumni z sukcesów 
firmy i niepokoją się jej trudnościami. 
Pracownicy są barometrem kondycji 
firmy. Czy są sfrustrowani, zadowoleni, 
zaangażowani – w dużej mierze zależy 
od nas. 

Dzięki inicjatywie Grupy HR Loży 
Warszawskiej Business Centre Club 
i 4 Business & People możemy doce-
nić tych pracowników, którzy wspie-
rają nasze przedsiębiorstwa każdego 
dnia. Publicznie będziemy mieli oka-
zję wyróżnić naszych pracowników, 
podziękować im i pogratulować facho-
wości i postawy. Każdy przedsiębiorca 
z Loży Warszawskiej BCC może zgło-
sić swojego pracownika w Konkursie 
Pracownik Roku w każdej z kategorii:

 – Długodystansowiec – dla pracow-
ników, którzy są z nami od lat, rozwija-
ją się wraz z firmą i każdego dnia dają 
przykład dobrej pracy,

 – Inicjator – dla tych, którzy przy-
czyniają się do wzrostu naszych firm 
poprzez pomysłowość i innowacje,

 – Mentor – dla tych, którzy dzielą 
się swoją wiedzą i doświadczeniem, 
kształcąc nowych fachowców.

Każdy pracownik zgłoszony do Kon-
kursu dostanie zaproszenie na Galę 
Konkursu Pracownik Roku i zostanie 
wyróżniony dyplomem uczestnictwa. 
Aby to się stało, wystarczy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.pracownikroku.org i wnieść sym-
boliczną opłatę wpisową. 

Nad Konkursem czuwać będzie 
kapituła w składzie: Marek Goliszew
ski, Katarzyna Lorenc, Magdalena 
ChabińskaRossakowska, Witold Mo
szyński, Maciej Owczarek oraz Jerzy 
Zieliński. 

Celem Konkursu jest również pro-
mocja pozafinansowych metod moty-
wowania, w tym doceniania i pochwa-
ły, których tak brakuje na co dzień 
w polskich firmach. 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, 
którzy chcą wesprzeć tę ideę poprzez 

uczestnictwo, a także współpracę przy 
organizacji Konkursu. Ostateczny termin 

zgłoszeń mija: 24.05.2018 r.

Katarzyna Lorenc

Docenić wkład 
pracowników

 KONKURS

Cztery lata temu podczas sąsiedzkiej bie-
siady przyjaciel rzucił pomysł: startujmy na 
radnych! On przepadł, a Andrzej Matuse-
wicz zmaga się z gminną rzeczywistością. To 
dopiero challenge!

– Poszedłem do technikum budowlanego, 
bo myślałem o architekturze, ale z czasem 
bardziej niż budowanie domów zafascynowa-
ło mnie budowanie człowieka i zostałem na-

uczycielem. Przedmiot uważany przez wielu 
za marginalny, był jednak w szkole sportowej, 
a do takiej trafiłem – jakby nie patrzeć wio-
dącym. To zresztą były fantastyczne lata 90., 
kiedy z bliska obserwowałem zmiany zarówno 
w oświacie, jak i w mediach (skaza rodzin-
na – żona jest dziennikarką), ja zająłem się 
w „Gazecie Pomorskiej” (największej gazecie 
regionalnej w Polsce) budowaniem działu pro-
mocji i marketingu. Wówczas mało kto znał 
się na marketingu, zachowaniach rynkowych. 
Media, choć opisywały rodzący się polski ka-
pitalizm, same były w centrum zachodzących 
zmian. Nauczyłem się nowej profesji. Coś jed-
nak z marzeń o architekturze pozostało, za-
równo w głowie, jak i w palcach – zbudowałem 
dom (choć zamiast syna mam dwie wspaniałe 
dziewczyny), posadziłem drzewa w ogrodzie              

według własnego (no, może lek-
ko korygowanego przez pewną 
– wspomnianą wyżej – osobę) planu i kreuję, 
tworzę plastyczne formy zaproszeń, broszur 
czy skryptów. Współpracuję z mediami, od-
nalazłem się w kontaktach z biznesmenami, 
dla których organizuję klubowe spotkania, 
za praszam ciekawych i waż nych gości, podpo-
wiadam możliwe mariaże i kontakty. Cały czas 
więc… buduję. Także siebie – przez wiele lat 
prawie codziennie pokonywałem 2 km w ba-
senie, od czasu do czasu biegam i jeżdżę na 
rowerze, a od niedawna – jako pana w wieku 
właściwym – ciągnie mnie woda: żagle, kajaki, 
rejs barką. Z przyjaciółmi, bo praca pozwala 
mi ciągle poszerzać ich gro no, a z każdym czło-
wiekiem przychodzą nowe wyzwania, szczyty 
do zdobycia albo rejsy do odbycia.

Między rejsami, spływami i nawet udzia-
łem w IronManie postawiłem chatę w ogro-
dzie, pokrytą ponad 100-letnią dachówką, 
z żeliwnym oknem, które moi rodzice w la-
tach 50. przywieźli z rodzinnej Lidy na Kre-
sach. Ściany obiłem – z niewielką pomocą 
przyjaciół – deskami z poniemieckiej stodoły. 
Nie ma to jak robić coś własnymi rękoma. Jak 
wtedy, kiedy trzeba wybierać żagle na morzu 
albo pomóc niewidzącej córce w pokonaniu 
schodów. Czy jak rok temu – stanąć do zwy-
cięskiej (!) walki z gościem na trzy litery, któ-
ry postanowił zalęgnąć się w moim ciele. 

Wtedy czuję, że jestem. I tyle mi wystarczy.

ANDRZEJ MATUSEWICZ, od 18 lat dyrektor 
Loży Bydgoskiej a także Loży Toruńskiej. 
Z wykształcenia – nauczyciel wychowania 
fizycznego i technik budowlany. Po latach 
pracy w mediach założył agencję marke-
tingu, w której realizuje się w działaniach 
kojarzących biznesmenów oraz w kreacji 
plastycznej wizerunku, nie tylko swojego(!).

Cały czas buduję
 LUDZIE BCC

PERSONALIA

Prezes Zarządu Zink-
Power Szczecin sp. z o.o. 

49 lat, inżynier elektryk, absolwent Poli-
techniki Szczecińskiej (1985), ab solwent 
podyplomowych studiów Zarządzania 
Finansami w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie (1996), złożony egzamin 
państwowy dla kandydatów na członków 
RN w spółkach skarbu państwa. W 1986 r. 
rozpoczął pracę w Morskiej Stoczni Re-
montowej SA w Świnoujściu, w 1992 r. zo-
stał członkiem Zarządu tej spółki, funkcję 
tę pełnił do 1997 r. W przeszłości członek 
i przewodniczący wielu RN m.in.: ZUO 
Bomet SA w Barlinku, PEC sp. z o.o. 
w Świnoujściu, Centromor SA w Gdań-
sku. Obecnie członek Rady Polskiej Izby 
Konstrukcji Stalowych i wiceprezes Rady 
Związku Pracodawców Przemysłu Okrę-
towego FORUM OKRĘTOWE. Żona 
Irena, synowie: Arkadiusz i Rafał (20 lat).

ZBIGNIEW MIODOWSKI 
kanclerzem 
Loży Szczecińskiej

http://www.bcc.org.pl/problemy-sektora-mikroprzedsiebiorcow/
http://www.bcc.org.pl/pracownik-roku-zapraszamy/
http://www.bcc.org.pl/o-rozwoju-budownictwa-mieszkaniowego-w-polsce-oraz-rodo/


AGNIESZKA CHRZANOWSKA: 
Lęk nieraz powstrzymuje nas przed 
zrobieniem czegoś, o czym marzymy. 
Wyobrażamy sobie, że świat bez lęku 
byłby lepszy, że bez niego byłoby nam 
łatwiej, tymczasem w książce „W sie
ci natrętnych myśli” Pan Profesor 
zachęca, by pogodzić się z nim, oswoić 
go. Dlaczego? 

KELLY G. WILSON: Patrząc z per-
spektywy ewolucyjnej, doświadczenie 
lęku jest częścią całego zespołu reakcji 
na zagrożenie – i to bezpośrednie, przed 
którym stoimy, i zagrożenie prawdopo-
dobne. Ludzie tracili życie w wyniku 
urazów, ataków drapieżników, działań 
innych ludzi. Stąd nasza naturalna 
skłonność do rozpoznawania sygnałów 
mówiących o niebezpieczeństwie – 
przecież lepiej nie zjeść obiadu, niż stać 
się obiadem drapieżnika. Nieodczu-
wanie lęku byłoby zatem nienaturalne. 
Owszem, możemy tłumić lęk za pomocą 
leków, ale jeśli to zrobimy, jednocześnie 

stłumimy inne aspekty doświadczenia, 
również te przyjemne i ważne.

Możemy też próbować unikać rzeczy, 
sytuacji, myśli, które wywołują w nas 
lęk. Ale w ten sposób nasz świat zacznie 
się kurczyć: nie mogę tam iść, bo to 
wywołuje we mnie lęk; nie mogę o tym 
myśleć, bo to wywołuje we mnie lęk; nie 
mogę być w tym związku, bo to wywo-
łuje we mnie lęk. Przychodzi mi na myśl 
utwór Johna Erskine’a „Akteon”. W mi-
tologii greckiej osoba, która trafia do 
Hadesu, pije z Lete, rzeki zapomnienia. 
Nieważne, jakie było jej życie, przyjem-
ne czy bolesne, woda z Lete wymazuje to 
wszystko z pamięci. Akteon wypowiada 
jednak takie słowa: Jeden łyk z Lete za 
wspomnienie świata pełnego bólu?/Ła
twy warunek; zachowam jednak cierń,/By 
zatrzymać różę [tłum. z ang. – red.].

Bardzo często to, co wywołuje w nas 
lęk, zawiera coś, co kochamy, za czym 
tęsknimy, w czym chcemy uczestniczyć. 
Nie chodzi zatem o to, by pogodzić się 
z lękiem dla niego samego, lecz o to, by 
zachować różę.

– Na naszych praprzodków czyhało 
wiele niebezpieczeństw, a co wywołuje 
lęk we współczesnym świecie?

– Ludzie mają zdolność wyobrażania 
sobie przyszłości. Kreujemy w umyśle 
sytuacje, których nigdy nie doświadczy-
liśmy. Możemy wieść spokojne życie, 
mieć pełną lodówkę, wokół ludzi, których 
kochamy, a mimo to zdarza się, że bu-
dzimy się o trzeciej nad ranem z myślą: 
Tak, ale... Możemy sobie wyobrażać 
niebezpieczeństwa, które naszym przod-
kom żyjącym zaledwie kilkaset lat temu, 
czyli w skali ewolucji mniej niż mrugnięcie 
okiem, nawet nie przyszłyby do głowy. 
Martwimy się zagrożeniem nuklear-
nym na Półwyspie Koreańskim, a kilka-
set lat temu prawdopodobnie nawet nie 
wiedzielibyśmy, że takie miejsce istnieje. 
Okazji do zamartwiania się jest mnóstwo.

– Pan Profesor radzi, aby zamiast 
tworzyć czarne scenariusze albo rozpa
miętywać przeszłość – zachować kontakt 
z chwilą obecną, z tym, co jest teraz.

– Jeśli spędzamy mnóstwo cza-
su, zamartwiając się tym, co może się 
wydarzyć, robimy to kosztem tego, co 

dzieje się tu i teraz – 
omija nas to, co dobre 
w naszym życiu. 

Rozmowa w całości 
ukazała się  
w Charakterach 
5/2018.
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PSYCHOLOGIA

Zachować różę
Bardzo często to, co wywołuje w nas lęk, zawiera coś, co kochamy, za czym tęsknimy, w czym chcemy uczestniczyć.

KELLY G. WILSON jest profesorem 
psychologii na University of Missis
sippi, współtwórcą terapii akceptacji 
i zaangażowania. 

Certyfikowane sztabki złote są po-
wszechnie określane mianem „GLO-
BALNEGO PIENIĄDZA”, zaś dłu-
goterminowa inwestycja w złoto jest 
najbezpieczniejszym instrumentem fi-
nansowym na przyszłość. Przyjmuje się, 
że dobrze dobrany portfel inwestycyjny 
to 10-20% wolnych środków utrzymy-
wanych w złocie.

Już od początków istnienia cywili-
zacji złoto było najpopularniejszym, 
powszechnie uznawanym środkiem 
płatniczym. Jest pożądane przez pań-
stwa, narody, banki, osoby prywatne. 
Daje poczucie bezpieczeństwa i stabil-
nej przyszłości. Płynność złota, czyli 
łatwość jego odsprzedaży, to łatwy do-
stęp do gotówki.

Warto pamiętać, iż finansowa przy-
szłość naszych bliskich zależy od nas sa-
mych. W dobie niestabilnej gospodarki 
oraz zmiennej sytuacji politycznej świa-

ta banki nie zawsze są wypłacalne (np. 
Cypr, Grecja). Bywają również często 
narzędziem nacjonalizacji oszczęd-
ności. Inwestując w sztabki z czystego 
złota próby 999,9, klient otrzymuje pro-
dukt, którym będzie mógł samodzielnie 
dysponować – według własnego uzna-
nia oraz w dowolnym momencie.

Wiele walut świata, w tym m.in. USD 
oraz EURO, pozostaje całkowicie nie-
zabezpieczonych. Dawniej wartość 
i moc nabywcza każdej z walut poparte 
były, przynajmniej częściowo, rezer-
wami złota. Urealnienie wartości tych 
walut oraz powrót do parytetu złota 
spowodowałby jednak wzrost cen tego 
kruszcu do poziomów wielokrotnie 
przewyższających aktualne notowania.

Materiały przygotowane przez firmę 
W.ŚLIWIŃSKI (cd. w Gazecie BCC, LXV 2018)

Dlaczego warto inwestować w złoto?
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INWESTYCJE !

AYA LIDIA AL-AZAB: Wydawać by 
się mogło, że Kaszebe 2, nazwana płytą 
folkową, będzie bezpośrednim nawiąza
niem do kaszubskiego folkloru, ty jed
nak podszedłeś do tematu Kaszub od 
drugiej strony.

OLO WALICKI: Zgadza się. Pierw-
szą płytę Kaszëbë nagrałem 11 lat temu 

i była ona odnie-
sieniem się wprost 
do kultury regionu, czyli przede 
wszystkim zostały napisane tek-
sty współczesne, ale w języku ka-
szubskim – najważniejszej skła-
dowej tej kultury. (...) 

Dopiero na drugiej płycie 
po  stanowiłem odnieść się do 
moich doświadczeń z życia na 
Kaszubach. Recepta była prosta 
– postanowiłem opisać ten re-
gion takim, jakim jest on aktual-

nie – jaki jest wspaniały i równolegle, jaki 
jest straszny, jakie te lasy i bory są piękne, 
pachnące ściółką i jednocześnie, jakie są 
zaśmiecone, przeorane kołami quadów.

Rozmowa w całości ukazała się 
w JazzPRESS 4/2018. 

Wykluczyłem się 
na własne życzenie

JazzPRESSowe ROZMOWY

więcej Õ

LUDZIE BCC

Przedsiębiorca i poeta

W 1989 r. postanowił zostać przedsiębior-
cą, bo praca na własny rachunek pozwalała 
mu stać się niezależnym. W 1993 r., wspólnie 
z żoną założył firmę reklamową. Do dzisiaj 
Agencja Reklamowa MW wykonała kilka ty-
sięcy projektów i obsłużyła ponad tysiąc firm. 

W 2001 r. został dyrektorem Loży Opol-
skiej. Od 2012 r. jest członkiem naszej organi-
zacji. Pomysłodawca nagrody Przedsiębiorca 
Dzieciom, wręczanej podczas organizowa-
nych przez ponad 20 lat koncertów 
dobroczynnych, ich efekt to zebranie 
i przekazanie na rzecz potrzebują-
cych ponad 1,5 mln zł. 

Okazjonalnie zajmuje się tak-
że działalnością wydawniczą. Na 
początku lat 90. XX w. był wy-
dawcą bestsellera Stachura – bio
grafia i legenda Mariana Buchow-
skiego, a także Szlakiem zbrodni. 
Ostaszków, Twer, Miednoje Harry’ego Dudy. 
W grudniu 2017 r. wydał tegoż autora zna-
komitą książkę pt. Nosił eter razy kilka, gro
teski muzyczne 1977 –12.12.1981. Debiutował 
w 1981 r. w prasie studenckiej. Publikował 
m.in. w „Szpilkach”, „Radarze”, „Integra-
cjach” i miesięczniku „Opole.” W 1986 r. 

został laureatem ogólnopolskiego konkursu 
Młodzieżowej Agencji Wydawniczej na książ-
kowy debiut poetycki Ściszonym głosem. Od 
1993 r. członek Związku Literatów Polskich. 
Ma na swoim koncie kilka tomików poetyc-
kich. Ostatni z nich – Mój labirynt – wydany 
został pod koniec ub.r. przez Wydawnictwo 
ANAGRAM. Od września 2017 r. prowadzi 
blog literacki (pod adresem: www.marekwo-
lynski.pl). W przygotowaniu do druku są dwa 
kolejne tomiki jego autorstwa oraz proza. 

We wstępie do tomiku Mój labirynt m.in. 
napisał: Dlaczego po wielu latach milczenia 
zdecydowałem się wybrać i wydać wiersze 

stare i nowe? Dlatego, że nie da 
się zapomnieć lub zakłamać tego, 
co natura zaszczepiła we mnie 
w dniu narodzin. Dawno temu do-
konałem wyboru życia w dwóch 
światach: przedsiębiorcy i poety. 
To nie jest łatwa droga, kiedy wal-
czysz na dwóch frontach jednocze-
śnie. Tak różnych, tak odmiennych. 
(…) Mamy tu coś jak przełącznik 

w skrzyni biegów: z jazdy sportowej na eko-
nomiczną. Biznes to taka jazda sportowa 
– emocje, stres, ryzyko, a także… frajda. 
Natomiast pisanie — jazda ekonomiczna: 
wyciszenie, chwila na spokojną kawę i emo-
cje, ale całkiem inne. Jednak najpiękniejszy 
jest w tym wszystkim brak czasu na… nudę. 

MAREK WOŁYŃSKI, dyrektor Loży Opolskiej BCC,  
urodził się w 1960 r. w Ząbkowicach Śląskich.  
Jest absolwentem Studium Kulturalno-Oświatowego 
w specjalizacji teatralnej we Wrocławiu oraz WSP 
w Opolu na kierunku pedagogiki kulturalno-oświatowej. 
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Moje państwo
W kwestii szczęścia mój duchowy 

mistrz, Stanisław Lem, był minimalistą. 
Uważał, że absolutnie wystarczające 
szczęście to brak nieszczęścia. Prawdę 
mówiąc, dopiero długi sejmowy protest 
osób niepełnosprawnych uświadomił 
mi, jak bardzo jestem szczęśliwy jako 
stary ojciec tylko dlatego, że mam dwój-
kę dorosłych najzwyklejszych dzieci, ta-
kich jak miliony innych.

Nieodwracalne neurologiczne proble-
my są dziełem genetycznego przypadku, 
zdarzają się niesłychanie rzadko, a me-
dycyna nie potrafi ich wyleczyć. Musimy 
się pogodzić, że umysłowi niepełno-
sprawni pozostaną nimi do końca życia. 
Jednak jako cywilizacja umówiliśmy się, 
że ludźmi pokrzywdzonymi przez biolo-
giczny los będziemy się opiekować. Taka 

opieka trwa 24 godziny na dobę, opie-
kunami zaś są osoby w pełni sprawne 
fizycznie i duchowo, zazwyczaj rodzice, 
a jeszcze bardziej zazwyczaj – samotne 
matki. Tylko one wiedzą, jak można im 
(matkom) pomóc oraz czego potrzebują 
ich podopieczni. Nikt ich w tej diagnozie 
nie zastąpi.

Czy niepełnosprawni są szczęśliwi? 
To najdelikatniejsze i najintymniejsze 
pytanie pod słońcem, a odpowiedzieć na 
nie mogą – częściowo i intuicyjnie – tyl-
ko opiekunowie. Czy opiekunowie nie-
pełnosprawnych są szczęśliwi? Tu wiemy 
więcej z ust samych matek; na podsta-
wie wszechobecnych medialnych relacji 
każdy słuchacz czy widz może wyrobić 
sobie własne zdanie. Nie sposób jednak 
zaprzeczyć – na tle ogólnej znajomości 
świata i ludzi – że całe dotychczasowe 
życie rodziców zmienia się diametralnie 

i trwale z chwilą przyjścia na świat nie-
pełnosprawnego dziecka. Ich życie staje 
się napełnionym miłością dożywotnim 
więzieniem. Niektórzy nie wytrzymują 
psychicznie.

Dlatego uważam – całkiem odwrotnie 
niż przy innych strajkach, akcjach i pro-
testach – że moje państwo powinno speł-
nić wszystkie żądania sejmowych matek. 
Tak mówi mi moja prywatna empatia, 
mój prywatny rozum i moje prywatne 
poczucie solidarności, a także mój pry-
watny patriotyzm. Jak to zrobić, skąd 
wziąć pieniądze, kogo opodatkować itp. 
– od tego mamy rząd i parlament. Cze-
go chcą potrzebujący – wiemy od nich 
samych. Uważam, że w tej nadzwyczaj-
nej sytuacji potrzebne są nadzwyczajne 
i szybkie rozwiązania. 

Stanisław Remuszko

remuszko@gmail.com
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FORUM DIALOGU 

O euro, PPK i RDS

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie 
odbyło się posiedzenie Forum Dialogu 
ZP BCC. Prezes Marek Goliszewski mó
wił o nastrojach wśród Polaków, w tym 
i wśród przedsiębiorców, dotyczących 
wprowadzenia euro. 

Emil Muciński, rzecznik Instytutu In-
terwencji Gospodarczych BCC, przed-

sta wił wyniki badania sondażowego 
prze prowadzonego wśród przedsiębior-
ców-członków BCC dotyczącego postaw 
pracodawców wobec euro. Dyskutowano 
także o niebezpieczeństwach, jakie niesie 
projekt ustawy o jawności życia publicznego. 

więcej Õ

ZAPRASZAMY!

To niekomercyjne, ogólnopolskie 
przedsięwzięcie organizowane wspól
nie przez Business Centre Club i Mini
sterstwo Finansów. 

Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od 
przedsiębiorców dla urzędów skarbo-
wych i ich pracowników. Konkurs „Urząd 
Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” wy-
łania najlepiej funkcjonujące, zdaniem 
przedsiębiorców, urzędy skarbowe.

Urząd Skarbowy 
Przyjazny 
Przedsiębiorcy

POLISA BCC

Interwencja w RDS
Małe firmy członkowskie zwróciły się 

do BCC o pomoc w rozwiązaniu proble-
mu, polegającego na obciążaniu mikro-
przedsiębiorców wypłacaniem wynagro-
dzeń pracownicom w ciąży za zwolnienia 
lekarskie oraz urlopy wypoczynkowe, za 
długoterminowe zwolnienia lekarskie 
i urlopy macierzyńskie. Nierzadko prowa-
dzi to do ryzyka utraty płynności finanso-
wej, firmy finansują bowiem pierwsze 33 
dni zwolnienia, a następnie wypłacają 
pensje przysługujące za urlop wypo-
czynkowy należny za okres zwolnienia. 
Często są też zmuszone zatrudnić zastęp-
stwo. W wielu przypadkach przekracza to 
ich możliwości finansowe. Postulują one 
zwolnienie z wypłacenia wynagrodzenia 
za pierwszych 33 dni zwolnienia lekar-
skiego. W tej sprawie interweniowaliśmy 
w Radzie Dialogu Społecznego.

Olo Walicki – kompozytor, pro-
ducent, założyciel i lider, najczę-

ściej gra na kontrabasie, czasami 
sięga również po służące jako 

instrument muzyczny… piłkarzyki. 
Związany z muzyką swoich rodzin-

nych stron – Kaszub, prowadzi 
autorski zespół „Kaszebe”.

Spawacz czy politolog?
Od siedmiu lat liczba studentów 

w Polsce znacząco spada. Czy dyplom 
uczelni wyższej przestaje być wyznacz-
nikiem przynależności do klasy śred-
niej? A może w ogóle stracił na wartości 
tak bardzo, że nie opłaca się go mieć?

Plus Minus/Rzeczpospolita 17/18
 

Starość gorszego sortu
Nie wtargną do Sejmu, nie zrobią 

demonstracji, nie pojawią się w telewi-
zji. Nie posłużą nawet za znak ostrze-
gawczy starzejącego się społeczeństwa. 
Niesamodzielni seniorzy: zamknięci 
w ścianach swoich domów. 

Tygodnik Powszechny 7/05/18

WARTO PRZECZYTAĆ

http://www.bcc.org.pl/forum-dialogu-o-euro-projekcie-ustawy-o-jakosci-zycia-publicznego-ppk-i-rds/
http://www.bcc.org.pl/aktualnosci/?cat=95
http://www.bcc.org.pl/dla-czlonkow/konkursy-i-nagrody/
http://jazzpress.pl/jazzpress/jazzpress0418
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Szanse i zagrożenia 
dla przedsiębiorców 

Członkowie Loży Siedleckiej spotkali 
się w siedzibie Zakładu Mięsnego Wie-
rzejki w Płudach. Gościem przedsię-
biorców był prezes Marek Goliszewski. 
Zaproszenie przyjął także starosta łu-
kowski Janusz Kozioł.

Marek Goliszewski omówił ogólną 
sytuację gospodarczą w kraju. Zwrócił 
uwagę na wzrost wpływów podatko-
wych do budżetu oraz wzrost produkcji 
przemysłowej. Prezes omówił Konsty-
tucję biznesu i jej najważniejsze akty 
prawne. Został poruszony temat szarej 

strefy, która ciągle jeszcze w naszym 
kraju jest duża oraz ustawy antykorup-
cyjnej, która będzie dotyczyła przedsię-
biorców i do której zapisów muszą się 
przygotować. Starosta Janusz Kozioł 
podziękował za zaproszenie na spotka-
nie i przedstawił sytuację gospodarczą 
regionu łukowskiego; pochwalił pracę 
Urzędu Skarbowego w Łukowie, który 
od kilkunastu lat odbiera nagrody w 
konkursie Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy. 

Agnieszka Zdanowska

SIEDLCE        KATOWICE

W REGIONACH
Innowacyjne metody

Albert Cemer i kanclerz Krzysztof Żukowski

Spotkanie Loży Białostockiej odbyło 
się w jej nowej siedzibie Best Western 
Hotel Cristal. Gośćmi przedsiębiorców 
byli: Bohdan Paszkowski, wojewoda 
podlaski, prof. dr hab. Marcin Moniusz-
ko, prorektor Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku, prof. dr hab. Halina Car 
z UMB oraz Jacek Romanowski, prezes 
Polska Press w Białymstoku. Członek 
Loży Albert Cemer, współwłaściciel 
firmy TAG z rąk kanclerz Krzysztofa 
Żukowskiego otrzymał nominację do 
Złotej Statuetki Lidera Polskiego Bizne-
su. Sprawy omawiane na spotkaniu to: 
zadania administracji państwowej w te-
renie i innowacyjne metody wspierania 
zdrowia – znakomitą prezentację doty-
czącą dbałości o zdrowie przedstawiła 
prof. Car. Tradycyjnie gorącą dyskusję 
wywołał temat dotyczący przebiegu Via 
Baltiki, Via Carpatii oraz lotniska regio-
nalnego w Białymstoku. 

Składki, kodeks 
i prawo pracy

Dla członków Loży Częstochowskiej 
oraz ich pracowników odbyło się szkole-
nie prowadzone przez Kancelarię Praw-
no-Podatkową Mariański Group. Dys-
kutowano na temat: „Zniesienie składek 
ZUS i nowy kodeks pracy i zbiorowe 
prawo pracy. Skutki zniesienia limitów 
składek ZUS od 2019 r. przedstawienie 
założeń nowych przepisów prawa pracy”.

Monika Błońska

Monika Błońska, radca prawny 
z Kancelarii Prawno-Podatkowej Ma-
riański Group omówiła bieżące zagad-
nienia dotyczące zniesienia składek 
ZUS oraz nowego kodeksu pracy wraz 
z planowanymi zmianami. W pierwszej 
części spotkania uczestnicy dowiedzieli 
się m.in., jak wygląda etap legislacyjny 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz jakie będą konsekwencje jej 
wprowadzenia. Część druga obejmowa-
ła planowane zmiany w prawie pracy , 
m.in. główne założenia, nowe definicje 
czy nowe rodzaje pracy zarobkowej.

Po wykładzie każdy z uczestników 
spotkania miał możliwość zadawania 
pytań, był również czas na indywidualne 
konsultacje prawno-podatkowe. 

Z wizytą w Sitechu
Spotkanie Loży Dolnośląskiej BCC 

odbyło się w siedzibie firmy Sitech sp. 
z o. o. w Polkowicach. Była to okazja do 
bliższego poznania firmy, z której oprócz 
członków Loży Dolnośląskiej skorzystali 
również przedsiębiorcy z zaprzyjaźnionej 
Loży Opolskiej. Przybyli do Polkowic go-
ście mogli zobaczyć, jak wygląda dobrze 
zorganizowana szczupła produkcja oraz 
zapoznać się z możliwościami okularów 
Microsoft HoloLens w treningu pracow-
ników produkcji. Po wycieczce po halach 
produkcyjnych uczestnicy spotkania na-
wiązywali kontakty, nie tylko biznesowe, 
podczas rozmów kuluarowych. 

Jak występować 
skutecznie

Odbyło się szkolenie dla członków 
Loży Częstochowskiej oraz ich pracow-
ników prowadzone przez trenera Jakuba 
Lewandowskiego z firmy PASJA Grupa 
Dobrych Trenerów. Tematem była sztu-
ka wystąpień biznesowych.

Jakub Lewandowski w trakcie prelekcji

Uczestnicy w trakcie warsztatów do-
wiedzieli się m.in.: jak w innowacyjny 
sposób prezentować to, do czego chce-
my zachęcić innych oraz jak świadomie 
korzystać z tzw. „wzmacniaczy języko-
wych”, aby wywrzeć pozytywny i auten-
tyczny wpływ na odbiorców wystąpienia 
biznesowego. Szkolenie miało charakter 
praktyczny, dlatego każdy z uczestników 
miał możliwość przeprowadzenia wła-
snej prezentacji/wystąpienia biznesowe-
go przed grupą.

Strategia rozwoju 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii 
W siedzibie Bombardier Transporta-

tion Polska odbyło się spotkanie Loży 
Katowickiej. Gościem był przewodni-
czący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii Kazimierz Karolczak. 

Zaprezentował zakres przeprowadzo-
nych działań Metropolii w I kwartale 
2018 r. oraz podał przykłady inicjatyw 
strategicznych (idea Smart City). W cza-
sie dyskusji przedsiębiorcy podzielili się 
swoimi obawami przed zagrożeniami, 
z jakimi w najbliższym czasie przyjdzie 

się zmierzyć Metropolii, liczącej prawie 
2,3 miliona mieszkańców. 

Prof. Paweł Buszman wspomniał 
o problemie wysokiego poziomu za-
nieczyszczenia powietrza w regionie, 
a także, wraz z prof. Krzysztofem So-
dowskim, podzielili się opinią na temat 
kondycji państwowej i prywatnej służby 
zdrowia. 

Spotkanie Loży Katowickiej

Na temat problemów płatnych miejsc 
parkingowych oraz perspektywy dla Ślą-
skiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP) 
wypowiedzieli się przedstawiciele fir-
my Automatikon. Firma Bombardier 
zaprezentowała propozycje rozwiązań 
w dziedzinie m.in.: transportu miejskie-
go, systemów linii tramwajowych oraz 
zajezdni.                             Michał Pięciorek

O projektach 
informatycznych

Co każdy szef wiedzieć powinien, 
czyli kilka przemyśleń nt. projektów 
zwanych informatycznymi – tak brzmiał 
temat spotkania Loży Świętokrzyskiej, 
którego gościem był Mariusz Kurek, 
dyrektor Wydziału Informatyki Targów 
Kielce SA.

Spotkanie otworzyła, w imieniu 
Andrzeja Mochonia, kanclerza Loży 
Świętokrzyskiej, Bożena Staniak – 
członek Loży. Powitała uczestników 
spotkania i poinformowała o jego te-
matyce. Następnie wręczyła nagrody 
Lidera Polskiego Biznesu przedsta-
wicielom Grupy PSB Handel SA oraz 
Playada sp. z o.o.

Następnie Kazimierz Pękalski, pre-
zes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 
Karabela CK sp. z o.o. przedstawił hi-
storię i zakres działalności firmy, któ-
ra świadczy m.in. usługi ochroniarskie 
i porządkowe. Jest to firma rodzinna za-
łożona w 1991 r., klientom daje prawo do 
zmniejszenia składki na PFRON.

Mariusz Kurek przedstawił informa-
cje dotyczące planowania i realizacji 
projektów informatycznych. Zwrócił 
uwagę na fakt, że główną rolę w tego 
typu przedsięwzięciach powinien od-
grywać nie zespół informatyków, ale 
przyszli użytkownicy programów, któ-
rzy najlepiej określą wszystkie potrzeb-
ne funkcjonalności programu, a potem 
będą testować jego przydatność. Ważną 
sprawą jest też umowa z wykonawcą. Za-
lecił, bo nie opierać się na wzorach do-
starczanych przez firmę, lecz na wzorze 

udostępnionym na stronach interneto-
wych Ministerstwa Cyfryzacji.

W toku dyskusji rozmawiano o trud-
nościach związanych z fazą wdrażania 
programów oraz o kłopotach ze skłonie-
niem pracowników do ich używania.

.
Festiwal Twórczości 

Wrażliwej
Członkowie Loży Gdańskiej BCC 

wzięli udział w uroczystym otwarciu 
drugiej edycji Festiwalu Twórczości 
Wrażliwej, organizowanego przez fun-
dację Zostaw Swój Ślad. Partnerem 
głównym otwarcia była Loża Gdańska, 
zaś wśród partnerów honorowych zna-
leźli się Marszałek Województwa Po-
morskiego oraz Prezydenci Gdańska, 
Sopotu i Gdyni, a także wiele instytucji  
z branży filmowej, prasowej oraz arty-
stycznej, a także największe pomorskie 
hospicja. Do Sky Club, Olivia Business 
Centre w Gdańsku przybyli również 
członkowie Loży, którzy mieli okazję 
podtrzymywać relacje biznesowe. 

Licytacja grafik

Festiwal rozpoczęło przemówienie 
prezes fundacji Zostaw Swój Ślad – Pau-
li Rettinger-Wietoszko, która zachęciła 
zgromadzonych gości do udziału w licy-
tacji specjalnie podarowanych na tę oka-
zję grafik najlepszych polskich artystów 
i profesorów, związanych z Akademią 
Sztuk Pięknych w Gdańsku i Wrocławiu. 
Na zakończenie festiwalu z koncertem 
wystąpił poeta Jakub Zuckerman, który 
wykonał piosenki Jaromira Nohawicy 
we własnym tłumaczeniu. 

Festiwal Wrażliwy powstał w roku 
2017, by połączyć sztukę, towarzyszące 
jej emocje i wrażliwość z pomaganiem. 
Całkowity dochód z festiwalu zostanie 
przekazany Dziecięcym Hospicjom Do-
mowym i podopiecznym Fundacji, zaś 
dochód z licytacji grafik przeznaczono 
na wdrożenie aplikacji mobilnej Hospi-
Care, wspierającej pracę zespołów me-
dycznych dziecięcych hospicjów domo-
wych w całej Polsce. 

Katarzyna Dobrzyniecka 

Liderzy Biznesu 
– kolejna odsłona

Odbyło się spotkanie Loży Opolskiej 
BCC z cyklu Liderzy Biznesu – Jak zbu-
dowałem swoją firmę. Tym razem gości-
liśmy w siedzibie Firmy el12 w Opolu.

Podczas spotkania właściciele firmy – 
Bronisław Fryt i Paweł Kochel – dzielili 
się z kolegami z Loży swoimi doświad-
czeniami na polu obsługi klienta „roz-
proszonego”. 

Spotkanie z cyklu Liderzy Biznesu

Wiodącym tematem spotkania były 
Magazyny Wyniesione oraz własne 
oprogramowanie IT , które to oprogra-
mowanie nie tylko w sposób znaczący 
usprawnia funkcjonowanie firmy, plano-
wanie i realizację zakupów oraz sprze-
daży towarów, ale również ma ogromne 
znaczenie na polu konkurencyjności 
branży, w jakiej działa.

Przedsiębiorstwo el12 sp z o.o., czło-
nek Loży Opolskiej BCC, to sieć hur-
towni elektrycznych, jest firmą rodzinną 
założoną w 2003 r. Przedmiot działalno-
ści to sprzedaż artykułów elektrotech-
nicznych, energetycznych, automatyki 
przemysłowej oraz mieszkaniowej. Swo-
im zasięgiem obejmuje województwa: 
opolskie, dolnośląskie, śląskie, małopol-
skie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz 
pomorskie.

RODO 
– jak się zabezpieczyć

Członkowie Loży Siedleckiej spotkali 
się w siedzibie członka Loży Siedleckiej, 
firmy Jetro Karol Walo.

Kanclerz Marek Zdanowski przywitał 
zaproszonych gości i członków Loży. Te-
matem spotkania była Ustawa o ochro-
nie danych osobowych RODO. Goście 
przedsiębiorców, radca prawny Łukasz 
Ozga i prezes firmy Meritus Mateusz 
Kalinowski zapoznali zebranych z naj-
ważniejszymi obowiązkami, jakie czeka-
ją ich w najbliższym czasie i działaniami, 
które  muszą podjąć, aby sprostać wy-
maganiom ustawy. Mateusz Kalinowski 
zwrócił uwagę na zagadnienia związane 
z kwestiami informatycznymi, mówił, 
jak należy zabezpieczyć systemy kompu-
terowe przed utratą danych osobowych.

Agnieszka Zdanowska

W siedzibie Loży Katowickiej BCC 
odbyło się spotkanie z dyrekcją Izby 
AdministracyjnoSkarbowej. Rozpoczął 
je kanclerz Eugeniusz Budniok, który 
wręczył prezesowi firmy Stalprofil SA 
Jerzemu Bernhardowi XV Diament do 
Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biz
nesu. 

Nadkomisarz Adam Bigaj, zastępca 
naczelnika śląskiego Urzędu Celno-
-Skarbowego w Katowicach przedstawił 
zmiany w zakresie działania oddziałów 

celnych oraz omówił cele i korzyści tych 
zmian dla przedsiębiorców. Aleksandra 
Fiszer-Smok, starszy ekspert skarbowy 
w śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym 
w Katowicach, przybliżyła temat nowe-
go systemu teleinformatycznego izby 
rozliczeniowej (STIR). Na spotkaniu 
został omówiony proces działania sys-
temu, który na podstawie gromadzenia 
i analizowania danych monitoruje oraz 
alarmuje o podejrzanych zachowaniach 
finansowych, a w konsekwencji może 

zablokować rachunek bankowych od 
72 godzin do nawet 3 miesięcy. Zostały 
zaprezentowane cele wprowadzenia ta-
kiego rozwiązania, m.in. przywrócenie 
uczciwej konkurencji, zapewnienie bez-
pieczeństwa ekonomicznego państwa, 
ograniczenie wyłudzeń skarbowych, 
zapobieganie przestępstwom gospodar-
czym. Katarzyna Lora, kierownik działu 
Podatku od Towarów i Usług, przedsta-
wiła zasady funkcjonowania modelu po-
dzielonej płatności podatku VAT (split-
-payment), podała jego datę wejścia 
w życie (1 lipca 2018) oraz opowiedziała 
o przywilejach z tym związanym.

Podczas spotkania dużo wątpliwości 
zrodził STIR. Przedsiębiorcy dosad-
nie przedstawili swoje obawy związane 
z algorytmem decydującym o bloka-
dzie rachunku bankowego oraz konse-
kwencje, jakie system może nieść dla 
całego przedsiębiorstwa. Niepokój bu-
dził również fakt przerzucania odpo-
wiedzialności, w sytuacji błędnych lub 
nieuzasadnionej blokad rachunków 
bankowych. 

Michał Pięciorek

Wątpliwości wokół STIR

Spotkanie z dyrekcją Izby AdministracyjnoSkarbowej
Marek Goliszewski na spotkaniu w Siedlcach
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Świętują 15-lecie (cd.)
KSP Legal & Tax Advice to wiodąca 

i stale rozwijająca się kancelaria z siedzi-
bą na Śląsku. Kancelaria zapewnia kom-
pleksową obsługę prawną i podatkową 
we wszystkich aspektach prowadzenia 
działalności. Doradcy KSP obsługiwa-
li m.in. takie projekty jak due diligence 
Uzdrowisk w Rabce, projekt rewitali-
zacji dworca PKP w Spocie w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego, ob-
sługa prawna przy przejmowaniu infra-
struktury wodno-ściekowej przez ope-
ratora prywatnego w Siemianowicach 
Śląskich czy przy budowie Beskid Sport 
Arena. KSP kilkakrotnie wyróżniona 
została w rankingach „Dziennika Gaze-
ty Prawnej” i „Rzeczpospolitej”.

Wyniki finansowe za 2017 rok
Pfleiderer Group zakończył 2017 

rok z solidnymi wynikami finansowy-
mi. Skonsolidowane przychody Grupy 
wzrosły o 4,8% w stosunku do poprzed-
niego roku, a wynik EBITDA o 9,3% 
(10.4% bez pierwszych 19 dni 2016 roku 
Segmentu Zachodniego). Kluczowe 
wydarzenia minionego roku to przede 
wszystkim przedstawienie strategii do 
2021 r., realizacja planu inwestycyjne-
go, refinansowanie zadłużenia, a także 
zmiany w Zarządzie i udany skup akcji 
własnych.

W całym 2017 r. marża brutto wynio-
sła 23%, pozostając na stabilnym pozio-
mie r/r dzięki wdrożeniu nowej polityki 
cenowej i mimo znaczącego wzrostu 
cen surowców. EBITDA Grupy wynio-
sła 120 mln euro i wzrosła o 9,3% r/r. 
Marża EBITDA była na podobnym po-
ziomie jak w 2016 r. i wyniosła 11,9%. 

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy 
wyniosły 76,3 mln euro. W ramach reali-
zacji strategicznych projektów Pfleiderer 
Group zrealizowała bądź rozpoczęła 
realizację inwestycji takich, jak „Czte-
ropak inwestycyjny” (projekt „4-Pack”) 
w Grajewie, linia do produkcji blatów 
i projekt Dynasteam w Wieruszowie, li-
nia szlifierska w zakładzie w Neumarkt, 
linia lakiernicza w Leutkirch. 

Na rynkach azjatyckich
PCO SA aktywnie poszukuje możli-

wości zaprezentowania swoich produk-
tów nie tylko na rynkach europejskich, 
ale również azjatyckich. Stąd obecność 
spółki w kwietniu br. na targach DSA 
w Kuala Lumpur. To element strategii 
zwiększania zaangażowania na rynkach 
zagranicznych. DSA to jedna z pięciu 
największych imprez targowych branży 
zbrojeniowej na świecie. Wydarzenie 
skupiające uwagę firm przemysłu zbro-
jeniowego organizowane jest w Malezji 
co dwa lata i stwarza szansę na poka-
zanie polskiej oferty optoelektronicznej 
szerokiemu kręgowi odbiorców oraz 
podjęcie rozmów handlowych.

Podczas targów DSA 2018, PCO SA 
zaprezentowało lekkie, wytrzymałe mo-
nokulary noktowizyjne MU-3M i wielo-
funkcyjne, ergonomiczne gogle nokto-
wizyjne MU-3ADM, najnowsze lotnicze 
gogle noktowizyjne PNL-4, dzienny 
celownik modułowy DCM-1 i celownik 
termowizyjny SCT przeznaczony do ob-
serwacji oraz prowadzenia ognia z broni 
strzeleckiej w dzień i w nocy oraz lornet-
kę termowizyjną NPL-1T.
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CZEMPION cd. – O FIRMIE

Pozyskać wartościowego pracownika 
i nauczyć go zawodu, to dla wielu firm 
codzienność. Jak go zatrzymać, to do-
piero wyzwanie! Rosnący PKB, spada-
jące bezrobocie, zwiększająca się pre-
sja płacowa i brak wykwalifikowanych 
pracowników sprawiają, że firmy coraz 
częściej muszą ograniczać swoje inwe-
stycje. Z tak postawioną przez kanc-
lerza Loży Toruńskiej Zbigniewa Wy-
szogrodzkiego tezą zgodzili się wszyscy 
uczestnicy spotkania.

Przyzwoite płace, stabilność zatrud-
nienia czy miła atmosfera w firmie 

– to niezbędne minimum, aby „szła” 
produkcja. Choć u nas wszystko jest 
zautomatyzowane, to nie znaczy, że 
obejdziemy się bez ludzi – wskazywał 
Marek Warcholiński, wiceprezes Sala-
mander Window & Door Systems SA 
z Włocławka. Wyszkolenie operatora 
automatu do produkcji profili trwa pół 
roku. Aby nauczyć się ich okleinowa-
nia, potrzeba dwóch lat. Przed nami 
niełatwy czas. Właśnie zaczynamy 
rozbudowę naszej firmy, a już dziś za-
trudniamy 490 pracowników – dodał 
uczestnik spotkania.

Dla firm kluczowe znaczenie ma za-
angażowanie się w proces kształcenia 
przyszłych pracowników oraz szkole-
nia i aktualizowania kwalifikacji tych, 
którzy na rynku pracy już są, a potrze-
bują dostosowania kompetencji do dy-
namicznych zmian. Dobre przykłady 
w tym zakresie mamy np. w Inowrocła-
wiu. Eurotherm i Elgara już od lat an-
gażują się, nie tylko finansowo, w szko-
lenie zawodowe. To sprawdzona, godna 
polecenia droga do pozyskania war-
tościowego pracownika. Firmy muszą 
też zmierzyć się z nowoczesną organi-
zacją pracy pozwalającą pracownikom 
godzić życie zawodowe z osobistym. 
Karnet na siłownię, basen czy bilety do 
kina to za mało. W wielu branżach wy-
soka płaca już też nie załatwia sprawy, 
szczególnie gdy sprowadzamy człowie-
ka z zagranicy.

Priorytetem powinno być wprowa-
dzenie zmian, które wpłyną na uspraw-
nienie procesu zatrudniania cudzo-
ziemców. Spore doświadczenia w tym 
zakresie mają członkowie obu lóż 
w regionie, tj. bydgoskiej i toruńskiej. 
TZMO, Abramczyk, Klimat Solec czy 
Baumat, z sukcesem zatrudniają pra-
cowników z zagranicy. Mają też dobre 
rozeznanie wśród agencji pośrednictwa 
pracy. Loty z Bydgoszczy do Lwowa 
stanowią znaczne ułatwienie. Przed-
sięwzięcie jest na tyle udane, że lotni-
sko osiągnęło swój najlepszy kwartalny 
wynik. Nie tylko firmy się z tego cieszą, 
bo i kierunek jest bardzo atrakcyjny tu-
rystycznie. Wszyscy z radością witamy 
zapowiedź uruchomienia połączenia 
z Kijowem. 

Andrzej Matusewicz

Jak znaleźć pracownika, 
który nie szuka pracy?

Obniżone bezpieczeństwo

Mennica W.Śliwiński
Mennica W.Śli-

wiński działa jako 
renomowany dys-
trybutor i koope-
rant rafinerii ta-
kich, jak C. Hafner 
i innych należących 
do LBMA (Lon-
don Bullion Mar-
ket Association).

Dzięki wypraco-
waniu korzystnych 
warunków współ-

pracy możemy zaoferować atrakcyjne 
ceny znanych i popularnych na całym 
świecie monet inwestycyjnych takich, 

jak Krugerrand, Amerykański Orzeł czy 
Australijski Kangur itp. we wszystkich 
dostępnych na rynku wersjach wagowych.

W sprzedaży posiadamy również cer-
tyfikowane sztabki złota próby 999,9 
w wagach: 1g, 5 g, 10 g , 20 g , 31,1 g (1oz), 
50 g, 100 g, 250 g, 500 g ,1000 g.

Każda ze sztabek została zamknięta 
w certyfikat dla czystego złota próby 
999,9 – tzw. Certi Cart. Zarówno certy-
fikaty, jak i same sztabki, posiadają wie-
le zabezpieczeń uniemożliwiających ich 
fałszowanie, m.in. naniesiony w niepo-
wtarzalny sposób numer sztabki, który 
służy jej identyfikacji, czy niewidoczne 
dla oka znaki.

ZDANIEM BCC

INTERWENCJE

Polisa Bezpieczeństwa dla członków BCC

W ramach Polisy macie Państwo moż-
liwość uzyskania porad m.in. z zakresu:

n prawa finansów publicznych i za-
mówień publicznych, prawa obrotu nie-
ruchomościami, prawa podatkowego, 
prawa ochrony własności intelektualnej 
(Kancelaria Prawna Bernatowicz, Ko-
morniczak, Mazur Radcy Prawni i Do-
radcy Podatkowi sp.p.)

n doradztwa podatkowego (Biuro 
Usług Księgowych „BUK” sp. z o.o. Jo-
anna Bobrowska, Dariusz Bobrowski)

n ochrony znaków towarowych, trans-
akcji i przekształceń spółek kapitało-
wych, obsługi powierniczej polskich i za-
granicznych struktur przeznaczonych do 
zarządzania wielopokoleniowymi mająt-
kami prywatnymi (Kancelaria Prawna 
Kunachowicz & Co. sp.j.)

n uprawnienia kontrolowanego przed-
siębiorcy (Kancelaria Prawna Płonka 
Ozga Adwokaci i Radcowie Prawni)

n prawa karnego, postępowania przed 
organami administracji m.in. Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
inspekcją ochrony środowiska, inspek-
cją farmaceutyczną, GIODO (Kancela-
ria Płonka Ozga Adwokaci i Radcowie 
Prawni s.c.).

Realizacją „Polisy Bezpieczeństwa 
BCC” we współpracy z wymieniony
mi kancelariami zajmuje się dyrek
tor Biura Interwencji 
Krzysztof Ostrowski: tel. 22 582 61 12, 
email: instytut@bcc.org.pl

W związku z zapotrzebowaniem na porady prawne z różnych dziedzin życia  
gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach  
„Polisy Bezpieczeństwa BCC”. 

więcej Õ

!

W siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego odbyło się spotkanie 
szkoleniowe Loży Łódzkiej, której te-
matem było rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6 
79 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) znane 
jako RODO. 

Nowe przepisy prawa wchodzące 
w życie w Polsce 25 maja to dla polskich 
pracodawców i przedsiębiorców wiele 
obowiązków. Eksperci BCC: Radosław 
Płonka, adwokat, wspólnik kancela-
rii Płonka Ozga, ekspert prawny BCC, 
członek Konwentu BCC, Łukasz Ozga, 
radca prawny, wspólnik kancelarii Płon-
ka Ozga, członek Konwentu BCC oraz 
prezes Meritus Systemy Informatyczne 

sp. z o.o. Mateusz Kalinowski prezento-
wali i wyjaśniali uczestnikom spotkania 
nowe przepisy prawne, wskazując na ich 
praktyczne rozwiązania.

W pierwszej części szkolenia zostały 
omówione cele i zasady ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych osobo-
wych oraz najważniejsze zagadnienia 
prawne związane z wdrożeniem RODO 
w przedsiębiorstwie, m.in.: zakres sto-
sowania RODO w przedsiębiorstwie, 

sposób gromadzenia i przetwarzania da-
nych osobowych, uprawnienia właścicie-
la danych osobowych względem przed-
siębiorcy; obowiązki i odpowiedzialność 
przedsiębiorcy względem organów pań-
stwowych. W drugiej części poruszo-
ne zostały najważniejsze zagadnienia 
informatyczne związane z wdrożeniem 
RODO w przedsiębiorstwie, omówiono 
np. praktyczne przykłady zabezpieczeń 
systemu informatycznego.

ŁÓDŹ

O RODO

Jak przygotować się do RODO? 

DEPESZE

więcej Õ

więcej Õ

Business Centre Club negatywnie 
ocenia projekt ustawy o zmianie usta
wy – Ordynacja podatkowa (UD372) 
z 10 kwietnia br., przedłożony do kon
sultacji przez ministra finansów. 

Zmierza on – poprzez art. 2 – do wy-
gaszenia interpretacji indywidualnych 
prawa podatkowego wydanych bliżej 
niesprecyzowanym podmiotom, co 
istotnie obniża bezpieczeństwo podat-
kowo-prawne przedsiębiorstw, które 
zgodnie z przepisami prawa obowiązu-
jącymi do 15.07.2016 r. uzyskały indy-
widualne interpretacje prawa podatko-
wego.

Uzależnienie utrzymania mocy och-
ronnej tych interpretacji od formalnie 
dobrowolnego „uzupełnienia stanu 
faktycznego lub zdarzenia przyszłego 
będących przedmiotem wydanej in-
terpretacji indywidualnej” o dane, co 
do przekazania których w momencie 
wnioskowania o interpretację podatni-
cy nie byli zobowiązani, stanowi inge-
rencję w zamknięte i już ukształtowane 
zdarzenia prawne (tu: wydane interpre-

tacje indywidualne), rodzącą podejrze-
nie o sprzeczność art. 2 projektowanej 
ustawy z art. 2 Konstytucji RP. Ingeren-
cja ta wydaje się przy tym niepropor-
cjonalna. Cel w postaci uszczelnienia 

systemu podatkowego może być aktu-
alnie realizowany przy pomocy instru-
mentów takich,  jak klauzula przeciwko 
unikaniu opodatkowania. Powinno się 

go jednak realizować z poszanowaniem 
ogólnych zasad prawa, w tym zasady nie 
działania prawa wstecz.

Za niedopuszczalne należy uznać, 
dokonywane niejako „przy okazji” 
wprowadzenia wniosków grupowych, 
rewidowanie – a w istocie – wygaszanie 
interpretacji indywidualnych wydanych 
przed 15.07.2016 r. drogą konfronto-
wania ich z przepisami prawa, które 
są dzisiaj projektowane, a wówczas nie 
obowiązywały. Z ustawy nowelizującej 
nie wynika wprost, jakie podmioty są 
objęte obligatoryjnym wnioskiem gru-
powym, co z kolei daje przyzwolenie do 
szerokiej i z dużym prawdopodobień-
stwem również niejednolitej wykładni 
w tym zakresie. Katalog informacji 
wymaganych do złożenia wniosku gru-
powego jest opisany szeroko i mało 
precyzyjnie, a skutki błędnego podania 
informacji obciążają podatnika, który 
traci ochronę wynikającą z uzyskania 
interpretacji podatkowej.

POLISA BEZPIECZEŃSTWA BCC

Pomoc ekspercka
Przedsiębiorstwo z BCC współpra-

cuje z partnerem azjatyckim, którego 
magazyn prowadzi firma zewnętrzna. 
Nasz członek złożył zamówienie, za co 
kontrahent zażyczył sobie 100% przed-
płaty, którą otrzymał. Niestety towar 

nie pojawił się. W związku z reklamacją, 
firma BCC otrzymała od azjatyckiego 
kontrahenta odpowiedź, że powinna 
dochodzić swoich praw od magazynu, co 
wydaje się kuriozalne. Co w takiej sytu-
acji ma zrobić? Jakie prawa jej przysłu-
gują i gdzie należy złożyć reklamację? 
Pomogli eksperci prawni BCC.
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http://www.bcc.org.pl/na-rynkach-azjatyckich/
http://www.bcc.org.pl/opinie_ekspertow/uwagi-bcc-do-nowelizacji-ordynacji-podatkowej-w-zakresie-interpretacji-indywidualnych/
http://www.bcc.org.pl/interwencje/interwencje-dla-przedsiebiorcy/

