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Mamy świadomość roli kobiet w XXI
wieku, ich siły – mówią inicjatorki
„BCC Woman: Kobiety inspirują”.

Zarząd BCC o OFE, limicie 30-krotności i PPK; Konwent BCC o CRBR
i postulatach dla Rzecznika MŚP.

Jacek Siwulski o innowacyjnych metodach leczenia i wykorzystaniu sztucznej inteligencji w fizjoterapii.

Co dla Polski oznacza zmiana na czele
KE? Jaki udział uzyskamy w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Introwertycy i ekstrawertycy razem
mogą stworzyć coś niezwykłego, bo ich
mocne strony się dopełniają.

XI Gala Młodych Liderów Studenckiego Forum BCC

KREATYWNI I ODWAŻNI

i inspirują młodych ludzi do działania.
Gośćmi imprezy byli m.in. Marek Goliszewski, prezes BCC, Maciej Owczarek,
wiceprezes BCC, Grażyna Magdziak,

członkini Rady Organizatorów Business Centre Club. Marek Goliszewski
na ręce prezes SF BCC Beaty Dzidzińskiej złożył serdeczne podziękowa-

nia za pracę, którą wykonują młodzi
– wymyślają nowe produkty i usługi,
zakładają firmy, które już są widoczne. Jesteśmy z was dumni i w wielu

przypadkach bierzemy z was przykład
– powiedział Marek Goliszewski.
więcej Õ

Nowy rok bieży…

Kończy się rok 2019, przed nami rok
2020. To czas podsumowań i prognoz jednocześnie. Również tych gospodarczych.
Mijający rok był, można powiedzieć, dla
polskiej gospodarki dość łaskawy. Pomimo wyraźnego słabnięcia koniunktury na
PKB, % r/r
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świecie, m.in. w Chinach, w USA, w Europie Zachodniej czy w sąsiednich Niemczech, tempo wzrostu gospodarczego
nad Wisłą pozostawało solidne. Główną
siłą napędową była konsumpcja gospodarstw domowych. (…) Do wzrostu PKB
dołożyły się także inwestycje, zwłaszcza
przedsiębiorstw, i wciąż dobrze radzący
sobie eksport. W nowym roku gospodarka nie będzie w stanie utrzymać tempa
wzrostu przekraczającego 4.0%. Gospodarstwa domowe nie będą już tak ochoczo wydawać jak w ostatnich 3 latach. (…)
Jednak najbardziej spowolnienie dotknie
inwestycje. (…)
Monika Kurtek, główny ekonomista BP SA

więcej Õ

PROGNOZA GOSPODARCZA

Demokracja polityczna
Jednym z najważniejszych komponentów rozwoju cywilizacyjnego jest jakość
demokracji politycznej. Economic Intelligence Unit zbudował wskaźnik tego
typu demokracji dla wszystkich 40 krajów europejskich w roku 2016, w oparciu o punktację od zera do 10 w pięciu
obszarach: procesy wyborcze i pluralizm,
funkcjonowanie rządu, partycypacja polityczna, kultura polityczna oraz wolności
obywatelskie. Wyróżnione zostały cztery
systemy polityczne: pełna demokracja,
wadliwa (flawed) demokracja, system autorytarny oraz system hybrydowy. System
autorytarny dotyczył w roku 2016, według
autorów tego rankingu, tylko Rosji oraz

Życzę Wam szczęśliwych Świąt, pełnych ciepła i spokoju, abyście mogli
w nocnej ciszy usłyszeć siebie. Nowy Rok niech pozwoli zrealizować
najważniejsze plany i spełnić największe marzenia.
Marek Goliszewski

Białorusi. System hybrydowy pięciu krajów, z których znaczącym jest tylko jeden
– Ukraina. System pełnej demokracji
przyznano 14 krajom. W grupie krajów
z wadliwą demokracją wysoko punktowany jest wszędzie obszar o nazwie procesy wyborcze i pluralizm. Dość wysoko
oceniany jest także obszar wolności obywatelskich.
W przypadku Polski wyjątkowo niską
punktację ma obszar kultury politycznej,
ale niską ma także obszar funkcjonowania rządu oraz dość niską obszar partycypacji politycznej. W rezultacie jakość
demokracji politycznej w Polsce należała
do najniższych w UE.
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Podczas wydarzenia wręczono nagrody dla najbardziej aktywnych
członków SF BCC, a także nagrody
dla przedsiębiorców, którzy wspierają

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie
odbyła się XI Gala Młodych Liderów.
Była to kolejna edycja projektu organizowanego przez Studenckie Forum
BCC. Patronem honorowym Gali został
Business Centre Club.

W latach 2017-2019 pozycja ran
kingowa Polski się obniżyła. Miał bowiem miejsce proces przejmowania
politycznej kontroli przez władzę wykonawczą nad prokuraturą i publicznymi
środkami przekazu, służbą cywilną, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Krajową
Radą Sądowniczą, także próba przejęcia
kontroli nad sądami, w tym Sądem Najwyższym. To stworzyło zagrożenia nie
tylko dla procesu demokratycznego, czyli w obszarze politycznym, ze skutkiem
w postaci obniżenia jakości ustaw, ale
także dla rzetelnego respektowania praw
obywatelskich w obszarach cywilnym
i gospodarczym.
prof. Stanisław Gomułka
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BCC WOMAN: KOBIETY INSPIRUJĄ

Kobiety w BCC o życiu i pasji

Założycielki Fundacji „Kobiety inspirują”:
Justyna Rahm-Retko, Agnieszka Kobylańska, Anna Potocka-Domin, Małgorzata Kwapulińska

BCC Katarzyna Lorenc rozmawiała o życiu i pasji z reportażystką Ewą
Ewart oraz kobietami biznesu: Alicją
Koleśnik (prezeską DOZ SA) i Iwoną
Kossmann (właścicielką KOSSMANN
Fashion i prezeską DCG SA). Gościem
specjalnym spotkania była wybitna
artystka Urszula Dudziak, która brawurowo opowiedziała o swoim życiu
z pasją. Spotkanie prowadziła dziennikarka i członkini BCC Katarzyna
Łastowiecka z Kancelarii PR.
więcej Õ

m e d i a l n i

Fot. Piotr Glonek /noble.pl

P a t r o n i

Urszula Dudziak

Wzmacniamy zaufanie i kapitał społeczny, inspirując, edukując i wspierając kobiety – to misja wspólnej inicjatywy BCC i Fundacji „Kobiety inspirują”,
która 28.11.2019 r. wystartowała w BCC.
Podczas wieczoru inaugurującego
program BCC Woman: Kobiety inspirują, psycholożka biznesu Iwona
Golonko przeprowadziła warsztat
pt. „Kamyki w moim bucie”. Mowa była
o tym, że idąc przez życie i szukając
w nim pasji, często utrudniamy sobie
wędrówkę różnymi ograniczającymi
przekonaniami. Członkini i ekspertka

GAZETA BCC
P a r t n e r z y

Iwona Golonko

!

NOWA KOMISJA

Inauguracja
W Pałacu Lubomirskich w Warszawie
odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji
BCC ds. rynku spożywczego i suplementów diety.
Uczestniczyli w nim: przewodniczący
Komisji Andrzej Gruszka – prezes Zarzą-

Katarzyna Łastowiecka

du RAVEL LAB, wiceprzewodniczący
Mateusz Pazdan – prezes Zarządu
SFD SA, członkowie Klubu, przedstawiciele firm z branży spożywczej i farmaceutycznej oraz specjalizujący się
w tej dziedzinie prawnicy współpracujący z BCC.
więcej Õ
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KONWENT BCC

Katarzyna Lorenc

Ewa Ewart		

Alicja Koleśnik

–
Co tkwi w szczegółach
ZARZĄD BCC

Iwona Kossmann

LOŻA KANCLERSKA

Posiedzenie Zarządu BCC – Loży
Kanclerskiej rozpoczęła dyskusja dotycząca gorących tematów: likwidacji OFE,
projektu zniesienia limitu 30-krotności
oraz wdrażania Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Rozpoczęła ją Dorota
Dula, ekspertka BCC ds. ubezpieczeń
i planów emerytalnych, przedstawicielka
BCC w Radzie Konsultacyjnej ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy
PFR, która zwracała uwagę na ważne
szczegóły projektów i ustaw, które czasami umykają uwadze przedsiębiorców.
Informacje na temat działań Rady
Dialogu Społecznego przekazali Łukasz Bernatowicz – wiceprzewodniczący
RDS, wiceprezes BCC i Zbigniew Żurek
– członek RDS, wiceprezes BCC.

O działaniach na rzecz członków mówił
Sławomir Kreczmański – dyrektor Biura
Sprzedaży. Prezes Marek Goliszewski
nakreślił strategię BCC po wyborach

POLISA BEZPIECZEŃSTWA BCC

Interwencja u Ministra
n Firma członkowska pozyskała dofinansowanie w ramach projektu unijnego. Projekt został oceniony bardzo
wysoko. Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej było
organem prowadzącym, a projekt nie
wymagał żadnego własnego wkładu
finansowego. Ministerstwo miało dokonać jedynie zabezpieczenia przepływów finansowych pomiędzy Liderem
a Partnerem poprzez uruchomienie rezerwy celowej lub w limicie kosztów na
realizację zadań partnera. Środki miały
być refundowane z przyznanej dotacji.

parlamentarnych i utworzeniu nowego
rządu. W gronie kanclerzy powitaliśmy
nowego kanclerza Loży Szczecińskiej
Roberta Woźniaka.
więcej Õ

NAGRODA DLA BCC

Jednak mijały tygodnie, a członek BCC
nie otrzymywał żadnej informacji, na
jakim etapie jest procedowanie sprawy.
Brak informacji stanowił realne zagrożenie, że przyznane dofinansowanie
przepadnie bezpowrotnie.
Wobec tego stanu rzeczy: ograniczeń
terminowych narzuconych procedurami, okoliczności towarzyszących sprawie, zwróciliśmy się z pilną interwencją
do Ministra o wyjaśnienia i umożliwienie sfinalizowania zawarcia umowy
na pozyskane dla członka BCC dofinansowanie.

KOMISJA SPORTU I TURYSTYKI

Biznes na nartach

Rejestracja obowiązkowa
Konwent grudniowe posiedzenie poświęcił kilku tematom: Centralnemu Rejestrowi Beneficjentów Rzeczywistych,
wnioskom z posiedzenia poświęconego
tzw. lepszemu kapitalizmowi, propozycjom postulatów do Rzecznika MŚP oraz
zakresowi tematów na kolejne spotkania.
Prezentację poświęconą Centralnemu
Rejestrowi Beneficjentów Rzeczywistych przedstawiła członkini Konwentu
Grażyna Sroczyńska. CRBR to system,
w którym są gromadzone i przetwarzane
informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kon-

trolę nad spółką. Obowiązek rejestracji
dotyczy wszystkich spółek. Niedopełnienie tej powinności jest karalne. Nowo
powstające spółki mają siedem dni na
dokonanie rejestracji, a te już istniejące
muszą zrobić to do 13 kwietnia 2020 r.
Jednym z głównych zadań CRBR jest
przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publiczny charakter
rejestru ma zapewnić również większą
kontrolę informacji oraz przyczynić się do
zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.
więcej Õ

W siedzibie BCC odbyło się spotkanie Komisji Sportu i Turystyki BCC
oraz Instytutu Rehabilitacji Mirai pt.
„Świat biznesu na nartach – czyli jak
się do nart przygotować, kiedy zupełnie
nie ma na to czasu”.

W spotkaniu uczestniczyli właściciele
Instytutu Mirai Jan Majdecki oraz Piotr
Sójka, Elżbieta Sójka, prezes Zarządu,
dr Jacek Siwulski, dyrektor medyczny,
a także dr Robert Śmigielski, dr Michał
Drwięga, Dariusz Straszewski.
więcej Õ

Business Centre Club został uhonorowany przez Związek Liderów
Sektora Usług Biznesowych (ang.
ABSL) nagrodą za znaczące zasługi
dla rozwoju sektora nowoczesnych
usług biznesowych w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat. Wśród członków
ABSL znajdują się takie firmy jak
Carlsberg, Goldman Sachs, IBM,
Procter&Gamble, Shell czy Sony.
Wyróżnienie odebrał podczas Gali
ABSL Maciej Owczarek, wiceprezes
i dyrektor generalny BCC.
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CZEMPIONI BIZNESU

DEPESZE
Marka dla mężczyzn nagrodzona
Effie Awards to ceniony na całym
świecie konkurs i jedno z największych
świąt branży reklamowej. Wydarzeniu
towarzyszą spotkania ludzi mediów,
ekspertów marketingu i komunikacji,
którzy wyznaczają trendy na rynku reklamowym. Hasco-Lek już po raz trzeci otrzymało nagrodę w kategorii leki
i suplementy diety. W tym roku doceniona została marka Mensil i kampania
„Mężczyzna nie wymięka”. Hasco-Lek
w 2011 roku otrzymało brązowe Effie za
kampanię „DIH – uwolnij swoje nogi”.
W kolejnym roku srebrną statuetką doceniona została kampania reklamowa
BluMAG Jedyny.

W tym roku jury, w którym zasiadają
przedstawiciele reklamodawców klientów, agencji kreatywnych, agencji interactive, domów mediowych, mediów,
instytutów badawczych oraz niezależni
branżowi eksperci, zdecydowało o uhonorowaniu kampanii „Mężczyzna nie
wymięka”, która realizowana jest w ramach współpracy Hasco-Lek i Havas
Media dla męskiej marki Mensil.
Ponad 850 osób znajdzie pracę
Grupa Japan Tobacco International
ogłosiła utworzenie Globalnego Centrum Usług Biznesowych w Warszawie.
Dzięki tej decyzji, w ciągu najbliższych
trzech lat JTI Polska przyjmie do pracy ponad 850 kolejnych pracowników,
a całkowite zatrudnienie w firmie
przekroczy 3000 osób. Proces rekrutacji będzie wsparty szeroko zakrojoną
kampanią promocyjną, podkreślającą
najlepsze standardy i warunki pracy
oferowane wszystkim pracownikom
przez JTI. Pracownicy Centrum będą
odpowiedzialni za wsparcie eksperckie
oraz zarządzanie procesami transakcyjnymi wielu obszarów międzynarodowej działalności Grupy JTI, takich
jak m.in. finanse, marketing i sprzedaż,
ludzie i kultura organizacyjna, badania
i rozwój, sprawy prawne i regulacyjne
oraz globalny łańcuch dostaw.
Leonardiana w kolekcjach polskich
Mazurkas Group jest mecenasem wystawy Leonardiana w kolekcjach polskich
w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wystawa otwiera cykl prezentacji pt. „Co jest czym: oryginał, replika,
kopia”, ukazujących dzieła z historycznej
kolekcji wilanowskiej w kontekście zainteresowań i fascynacji kolekcjonerskich
w Polsce. Pierwsza prezentacja z tego
cyklu jest poświęcona inspiracjom twórczością Leonarda da Vinci, przypomina
również o problemie rozproszenia polskich historycznych prywatnych kolekcji
dzieł sztuki, ciągle wymagającym pogłębionych interdyscyplinarnych badań.
Na wystawie prezentowanych jest 39
obiektów, w tym 6 obrazów (na płótnie,
desce i pergaminie) oraz grafiki i rysunki korespondujące formalnie i treściowo
z niezwykłym obrazem Zbawcy Świata
(Salvator Mundi) ze zbiorów Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, stanowiącym centralny punkt ekspozycji.

Mirai znaczy przyszłość
Rozmowa z dr. JACKIEM
SIWULSKIM, dyrektorem
medycznym Instytutu Rehabilitacji Mirai w Warszawie

– Jak to się stało, że Pan – chirurg,
medycznie zainteresowany głównie onko
logią, został dyrektorem medycznym kliniki ortopedyczno-rehabilitacyjnej?
– Ponad 20 lat temu Jan Majdecki,
współwłaściciel jednego z największych
dilerów Toyoty w Polsce, współtworzył
pierwszy prywatny szpital ortopedyczny w naszym kraju. Było to pionierskie
na tamte czasy przedsięwzięcie na rynku usług medycznych. W owym czasie
pracowałem jako chirurg, a następnie
byłem dyrektorem szpitala powiatowego
daleko od Warszawy, ale po latach życie
„wytransferowało” mnie do stolicy. Kilka lat temu pan Jan wraz ze wspólnikami wrócili do pomysłu zaangażowania
się w dziedzinie medycyny, i tak powstał
Instytut Rehabilitacji Mirai, w którym
zostałem dyrektorem medycznym. Poza
wykształceniem medycznym zdobyłem
również akademickie wykształcenie
w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia, ukończyłem też studia MBA. Nie
zapominam jednak o leczeniu pacjentów
i wykonuję zabiegi operacyjne w każdym

wygospodarowanym z zarządzania czasie. I bardzo to lubię.
– „Mirai” po japońsku oznacza „przyszłość”. Skąd się wzięło to słowo w nazwie Instytutu Rehabilitacji?
– Przez związki inwestorów z Toyotą,
a więc Japonią. Wspomnę, iż japońska
Toyota od wielu lat angażuje się finansowo właśnie w szpitale ortopedyczne.
Nazwa Mirai jest uniwersalna, my po
prostu wierzymy w dobrą przyszłość naszych pacjentów. W dodatku na rynku
jest Toyota Mirai napędzana wodorem,
więc mamy jak najlepsze skojarzenia.
– Częścią Instytutu jest Centrum Leczenia Patologii Ścięgien i Mięśni. Na
czym polega jego innowacyjność?

OKIEM EKSPERTA

WYNIKI BADAŃ BCC I AEH

Pracodawca – Pracownik

Od miesięcy pogłębia się w Polsce
niedobór pracowników. Przedsiębiorcy z coraz większym trudem znajdują
środki na pokrycie wydatków wynikających z rosnącej presji płacowej. Prognozowane spowolnienie gospodarcze
może tylko tę sytuację pogłębić. Coraz
ważniejsze staje się wykorzystywanie istniejących rezerw oraz optymalizowanie
relacji pracownik – pracodawca.
Podczas konferencji pt. „Idealny pracodawca – idealny pracownik”, która odbyła się w siedzibie BCC, przedstawione
zostały wyniki badań, jakie BCC przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.
Z badania wynika, że najpoważniejsze
problemy z pozyskaniem pracowników

więcej Õ

Forum o Wychowaniu
W Pałacu Lubomirskich odbyło się
pierwsze Forum o Wychowaniu, podczas
którego eksperci w dziedzinie pedagogiki
rozmawiali o problemach, wyzwaniach
i szansach procesów wychowawczych

Cyfrowy rejestr

to: wzrost oczekiwań finansowych kandydatów do pracy, brak pracowników
z wymaganymi kwalifikacjami czy –
w ogóle – brak chętnych do pracy.

WYDARZENIE

!

dzieci i młodzieży we współczesnym, coraz szybciej zmieniającym się świecie.
BCC objął Forum swoim patronatem.
więcej Õ

więcej Õ

WITAMY W BCC

Tomasz Dreslerski
Absolwent Wydziału Zarządzania
i Marketingu Uniwersytetu Warszaws
kiego, uczestnik zaawansowanych programów menedżerskich prowadzonych
przez ESCP Europe – Europejską
Szkołę Biznesu oraz INSEAD we Francji. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Grupie Aviva, jako kierownik ds.
kontroli i analiz biznesowych.

Dzień 1 stycznia 2021 r. zdecydowanie
można określić mianem kolejnego dużego kroku w cyfryzacji spółek. To z tym
dniem co do zasady wszystkie papierowe akcje zostaną zastąpione przez ich
elektroniczne odpowiedniki, zapisywane
w teleinformatycznym rejestrze akcjonariuszy. Zapisy, kto jest akcjonariuszem,
w jakim zakresie, jakie ma uprawnienia
czy uprzywilejowania, będzie prowadził
nie tak jak dotychczas zarząd spółki
(w odniesieniu do akcji imiennych i księgi akcyjnej), lecz profesjonalny podmiot
trzeci, który na podstawie licencji KNF
może prowadzić rachunki papierów
wartościowych (np. wybrane domy maklerskie). W skrócie – to podmiot prowadzący rejestr na podstawie przedkładanych mu dokumentów będzie decydował
o tym, kto jest akcjonariuszem, a kto nie.
Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy będzie stanowić podstawę
do rejestrowania akcji, praw poboru akcji oraz, o ile statut nie będzie stanowił
inaczej, powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia
w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji (np.
wypłata dywidendy).
Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał
szereg informacji dotyczących m.in. akcjonariuszy, w tym nazwisko i imię albo
firmę akcjonariusza, adres jego zamieszkania / siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej
Bartosz Krzesiak, dyrektor
Dom Maklerski Nawigator SA

więcej Õ www.bcc.org.pl

Dyrektor Sprzedaży
do Klientów
Kluczowych
i Korporacyjnych
Orange Polska SA

– Dr Robert Śmigielski, jeden z członków naszego zespołu Mirai, jest autorem
odkrycia anatomicznego dotyczącego
jednej z kluczowych struktur w kolanie,
czyli więzadła krzyżowego przedniego.
Jego odkrycie płaskiej budowy tego więzadła wywołało rewolucję w świecie ortopedycznym. W ślad za tym odkryciem
poszły innowacyjne metody leczenia –
rekonstrukcji jednopęczkowej więzadła.
Mamy wśród pacjentów wielkich sportowców, dla których kondycja tych struktur jest kluczowa, więc stosujemy te innowacje właśnie w Centrum. Niektórzy,
jak wielokrotna mistrzyni olimpijska
i świata w rzucie młotem, Anita Włodarczyk, często wypowiada się w mediach
o przebiegu swojej terapii w Instytucie.
To dla nas duży zaszczyt.
– Popularne jest teraz wykorzystywanie
w medycynie – głównie w diagnostyce –
sztucznej inteligencji. Czy AI (ang. Artificial Intelligence) przydaje się w ortopedii?
– Trafiła Pani w punkt! W naszym
przypadku może nie wprost w ortopedii,
ale pracujemy właśnie wraz z zaprzyjaźnioną firmą informatyczną nad projektem wykorzystania sztucznej inteligencji
w fizjoterapii. To ma być taki neuronowy
asystent terapeuty. System kamer będzie
obserwował pacjenta i informował go
o prawidłowości ćwiczeń, które wykonuje.

Mamy w zespole wybitnego fizjoterapeutę
Dariusza Straszewskiego, który uczy pacjenta, jak ma wykonywać ćwiczenia. Ale
nie ma potrzeby, żeby osobiście i codziennie doglądał tych wyuczonych ćwiczeń.
Sztuczna inteligencja z wykorzystaniem
systemu kamer będzie potrafiła kontrolować prawidłowość ruchu wykonywanego
przez pacjenta. Złożyliśmy wniosek do
NCBiR o finansowanie tego projektu i liczymy na jego realizację.
– Mówi się, że wielką szansą medycyny są badania dotyczące praktycznego
zastosowania komórek macierzystych
i metod terapii genowej.
– Aktualnie współpracujemy z firmą,
która uzyskała jedną z pierwszych w Polsce zgód Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego na wykorzystanie
namnażanych komórek macierzystych do
leczenia chorób zwyrodnieniowych sta
wu kolanowego. Będziemy brali udział
w tych nowatorskich badaniach. Na
świecie badają to Australijczycy i Japończycy, to może być rewolucja, także w mo
jej specjalności, czyli onkologii.
– Jaka przyszłość czeka Mirai?
– Naszym największym aktualnym
przedsięwzięciem jest budowa kliniki
Mirai. W tym celu kupiliśmy kilka lat
temu dawny pensjonat Abrama Gurewicza w Otwocku, jeden z największych
„świdermajerów” w Europie.
Rozmawiała Danuta Bierzańska

więcej Õ

PERSONALIA
BARTOSZ KRZESIAK został ekspertem BCC ds. rynku kapitałowego.
Nowy ekspert ma ponad
10-letnie doświadczenie
zawodowe na rynku kapitałowym. Współpracuje
z Grupą Navigator Capital. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych.
więcej Õ
MARCIN NOSIŃSKI został ekspertem
BCC ds. zamówień publicznych.
Radca prawny z 20-letnim
doświadczeniem zawodowym. Ukończył Wydział
Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowe studia francuskiego i europejskiego
prawa handlowego – DESS (Uniwersytet
w Poitiers). Zdobył doświadczenie w renomowanych kancelariach prawniczych,
w tym jako wspólnik.
więcej Õ
ŁUKASZ OZGA został ekspertem BCC
ds. rozwiązywania sporów i procesów sądowych.
Radca prawny, wspólnik
w kancelarii Płonka Ozga
Adwokaci i Radcowie
Prawni, prowadzącej stałe
doradztwo na rzecz członków BCC w zakresie postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania przed organami
administracji publicznej i sądami administracyjnymi.
więcej Õ

GRATULUJEMY

Z Grupą Orange, wcześniej Telekomunikacją Polską, związany jest od
ponad 16 lat. W latach 2010-2016 pełnił
funkcję członka Zarządu ds. Finansów
w Orange Customer Service. Zasiadał
także w Radzie Nadzorczej Contact
Center oraz Orange Retail. Jako pełnomocnik Zarządu Orange Polska był
autorem wdrożenia pierwszej, nowoczesnej bankowości mobilnej w Grupie,
tj. Orange Finanse.
W roku 2016 objął stanowisko dyrektora sprzedaży do Klientów Kluczowych i Korporacyjnych, odpowiadając
za utrzymanie i wzmocnienie pozycji
preferowanego dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne) dla
Klienta Biznesowego.

Założyciel,
dyrektor generalny,
prezes Zarządu
DLF sp. z o.o.

Wyróżniony przez ONZ

Sławomir Radacki
Od 2002 r. Założyciel, Dyrektor Generalny i prezes Zarządu DLF sp. z o.o.
53 lata, absolwent wydziału Elektroniki
Biomedycznej na Politechnice Gdańskiej
(1993). W 1993 r. otworzył własne biuro
handlowe w Gdyni. W 2002 r. przekształcił jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. pod firmą DLF. Zainteresowania: podróże, fotografia.

Miło nam poinformować, że ekspert
BCC ds. cyfryzacji i nowoczesnych technologii Krzysztof Szubert został doceniony za 3-letnią pracę w grupie doradczej
Multistakeholder Advisory Group to the
Secretary-General, United Nations. List
gratulacyjny wręczył mu zastępca Sekre-

tarza Generalnego ONZ Liu Zhenmin
podczas Internet Governance Forum
IGF2019 w Berlinie. Doceniono również
duże wsparcie w przyznaniu Polsce organizacji Forum IGF w roku 2020 (2-6 listopada 2020 r., Katowice).
Krzysztof Szubert to b. sekretarz stanu
w Ministerstwie Cyfryzacji oraz pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, polski przedsiębiorca, doradca
strategiczny Visiting Fellow University of
Oxford, członek grupy doradców Sekretarza Generalnego ONZ (MAG IGF), Special Advisor brukselskiej firmy (public
affairs) FIPRA International.
więcej Õ
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KOMENTARZ

Sztuczny Lem
Lem całe życie wymyślał różne niestworzone rzeczy. Niektórzy twierdzą,
że zwieszczył internet, ale jeśli nawet to
przesada, to z całą pewnością wymyślił
komputerowe tłumaczki. Zainteresowanych ich barwnymi szczegółami odsyłam
do genialnej Wizji lokalnej sprzed czterdziestu lat, a my popatrzmy, jak ten pomysł mistrza przyobleka się dziś w ciało.
Dla biznesu nie ma granic politycznych, ideowych, obyczajowych ani religijnych. Jednak barierą pozostaje język. Wprawdzie niby wszyscy jako tako
posługują się współczesną angielską
łaciną, jednak do bardziej zaawansowanych negocjacji Mazowsza z Szanghajem, Władywostokiem czy inną Amazonią nadal trzeba zatrudniać żywych
tłumaczy. Zwłaszcza przy formułowaniu wiążących umów prawnych.
Kumpel żalił mi się ostatnio na swój
smartfon, ponieważ to urządzenie, gdy mu

PSYCHOLOGIA

dyktować esemesa, często nie uwzględnia
tzw. diakrytyków, czyli ogonków i kreseczek jak w „ę” czy w „ó”. Skoro jednak
technicznie można już zamieniać głos na
tekst pisany oraz skoro powszechnie dostępni są darmowi internetowi tłumacze
przekładający tekst pisany z jednego języka na drugi, to informatykom i elektronikom pozostał ostatni krok: zamiana głosu
w jednym języku na głos w innym języku.
Budowa tłumaczek pana Lema.
Otóż są to dla człowieka wciąż za
wysokie progi. Owszem, dzięki dźwiękowym aplikacjom Polak już od dawna nie zgubi się w Tokio, a Japończyk
w Warszawie. Jednak do zrozumienia
prostej biznesowej mowy potrzebna jest
ludzka inteligencja. Próby zastąpienia
jej inteligencją sztuczną (tłumaczka
pana Lema), którą wraz ze smartfonem
dałoby się włożyć do kieszeni, od lat nie
przynoszą rezultatów.
Stanisław Remuszko
remuszko@gmail.com

Z PASJĄ

Kalendarz eksperta BCC

Lubomir Jurczak kolejny raz wydał
kalendarz, publikując własne zdjęcia
z różnych zakątków świata. Pasją eksperta BCC są podróże i fotografia. W tym
roku są to zdjęcia przede wszystkim
z USA, Islandii i Włoch, jakkolwiek poprzednie kalendarze często ukazywały
głównie przyrodę i krajobraz Polski.

Dr Lubomir Jurczak jest ekspertem
BCC ds. zarządzania w ochronie zdrowia oraz przewodniczącym Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia
RDS. Jako ekspert i przedsiębiorca
z rynkiem medycznym związany jest
od ponad 20 lat. Wprowadzał do Polski
przełomowe technologie, które zmieniały
obraz światowej onkologii. Specjalizował
się w zagadnieniach z obszaru integracji
rozwiązań dla radioterapii, zarządzania
w służbie zdrowia, produkcji oprogramowania z zakresu zarządzania jakością.
Jest jednym z fundatorów i członków
rady Fundacji „Onkologia 2025”, której
program zakłada przygotowanie i udostępnianie w formule pro bono eksperckich opracowań poświęconych systemowi
opieki onkologicznej i służbie zdrowia.
więcej Õ

RZEŹBY W PAŁACU LUBOMIRSKICH

Od 2 grudnia w salach klubowych Pałacu Lubomirskich w Warszawie, siedzibie BCC,
można oglądać rzeźby Michała Jackowskiego. Prace artysty-rzeźbiarza pochodzą
z cyklu pt. „Antique Games”.

POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM

BCC Dzieciom

Intro plus ekstra
To mit, że introwertycy i ekstrawertycy nigdy się nie zrozumieją.
Łącząc siły, razem mogą stworzyć coś niezwykłego, bo ich mocne
strony się dopełniają.
Dr SYLVIA LÖHKEN zajmuje
się doradztwem dla firm i kadry
kierowniczej w zakresie znaczenia
osobowości. Autorka książki Potęga
osobowości. Jak łączyć siły introwertyków i ekstrawertyków, by osiągać
niezwykłe rezultaty.
AGNIESZKA CHRZANOWSKA:
Niejeden introwertyk słyszał: „Musisz
być bardziej przebojowy, bo inaczej nic
nie osiągniesz”. Pani sama jest introwertyczką. Czy był to dla Pani kiedykolwiek problem? Albo dla innych?
SYLVIA LÖHKEN: Dziś bardzo
liczy się sukces, dużo się o nim mówi.
Stąd chwalenie się online, czyli autopromocja w mediach społecznościowych, która czasem może wręcz nabierać rozmachu kampanii marketingowej.
Albo zawzięte dążenie do tego, by na
zebraniach firmowych być w centrum
uwagi. Ja jednak tego nie lubię. I dawniej rzeczywiście myślałam, że przez to

może mi być trudniej w życiu. Ale dziś
wiem, że po prostu nie lubię być w centrum uwagi. Ciche osoby nie manifestują siły, pozycji.
– Z czego to wynika?
– Autopromocja nie jest czymś naturalnym dla introwertyków. Introwertyczny oznacza „skierowany do wewnątrz”
– i tam właśnie kierujemy naszą uwagę.
Introwertycy zwykle nie lubią przechwalać się, być na widoku. Czują, że sukces
powinien być dopasowany do ich cichego „ja”. Innymi słowy, nie chcą zachowywać się jak ekstrawertycy, bo nie są wtedy autentyczni, nie są sobą i kosztuje ich
to wiele wysiłku. Istnieje przekonanie,
że tylko ekstrawertycy odnoszą sukcesy,
to jednak mit. Spójrzmy chociażby na
Warrena Buffetta, Marka Zuckerberga,
Angelę Merkel.
– A zatem ekstrawertyk czuje się
świetnie w tłumie, a introwertyk wybiera kameralne spotkania. Po czym
jeszcze ich poznamy – ekstrawertyka
i introwertyka?

– Mózgi introwertyków i ekstrawertyków działają inaczej, co sprawia, że osoby te inaczej funkcjonują. Typowy introwertyk dużo myśli, nie lubi nadmiernej
stymulacji, jest ostrożny, skoncentrowany i wyrwały, lubi ciszę i samotność.
Z kolei ekstrawertyk lubi kontakt z innymi, jest spontaniczny i pełen energii,
bardziej elastyczny, szybko podejmuje
decyzje. Jest też odważny, gotowy podejmować ryzyko, próbować nowych rzeczy.
– Jeden i drugi typ osobowości ma
mocne strony, tyle że inne.
– Introwertycy, którzy odnoszą sukces,
nie próbują naśladować ekstrawertyków.
Skupiają się za to na swoich mocnych
stronach – a tych z kolei nie są w stanie
imitować ekstrawertycy. Mocne strony
ukierunkowanych na zewnątrz ekstrawertyków dopełniają te introwertyków.
Na przykład ich odwaga dopełnia typową dla introwertyków ostrożność,
a spontaniczność dopełnia wytrwałość.
Chodzi o to, byśmy skoncentrowali się na
tym, co jest dla nas
ważne, i robili to we
własny sposób, wykorzystując swoje
mocne strony.
Rozmowa w całości
ukazała się
w „Charakterach”
12/2019.
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UKŁAD SIŁ

„No to do roboty”
W Brukseli doszło do poważnej
zmiany warty. Donald Tusk zakończył
pięcioletnią kadencję w roli szefa Rady
Europejskiej. Zastąpił go były premier
Belgii Charles Michel. Mario Draghiego
stojącego na czele Europejskiego Banku
Centralnego zastąpiła Christine Lagarde, co zostało bardzo dobrze przyjęte
przez – jak to się trochę mitycznie mówi
– „rynki”. Nie tylko dlatego, że to osoba z dużym doświadczeniem w branży
(ostatnio była dyrektorem zarządzającym MFW), ale też dlatego, że od razu
zapowiedziała przygotowanie szczegółowego raportu o misji i zadaniach priorytetowych EBC, czego nie robiono od
16 lat. Hiszpan Josep Borell przejął stery unijnej dyplomacji i polityki bezpieczeństwa od Federiki Mogherini, a Jean-Claude’a Junckera na czele Komisji
Europejskiej zastąpiła Ursula von der
Leyen (VDL).
Szczególnie ta ostatnia zmiana zasługuje na baczną uwagę, bo nie tylko
dotyczy instytucji inicjującej unijną
legislację, pilnującej przestrzegania
traktatów, ale też była związana z silną
walką polityczną we Wspólnocie. Już
sama nominacja Niemki budziła wiele kontrowersji, wyniknęła nagle, nieoczekiwanie dla samej zainteresowanej.
Jednocześnie wiązała się z wejściem
w konflikt z Parlamentem Europejskim
i wpływowymi rodzinami politycznymi,
tj. socjalistami, zielonymi, liberałami,
a nawet chadekami, choć sama VDL
jest rodem z CDU. W efekcie tych na-

W BOLIDZIE FORMUŁY 1

pięć jej kandydatura przeszła w głosowaniu w Parlamencie Europejskim
zaledwie dziewięcioma głosami więcej
niż wynosiło minimum. Potem była niespotykana dotąd konfrontacja posłów
z kandydatami z poszczególnych państw
w ramach obowiązkowych przesłuchań,
po których kandydat musiał otrzymać
rekomendację. Wielu odpadło na tym
etapie, wielu – w tym Janusz Wojciechowski z Polski – przeszło z trudem.
Ale na koniec, gdy już Parlament pokazał swoją siłę, dał całej Komisji mocne
poparcie – 27 listopada w południe głosowało 707 posłów, „za” było 461, „przeciw” 157, a 89 wstrzymało się od głosu.
To wyższe poparcie niż otrzymała ekipa
Jean-Claude’a Junckera 5 lat temu.
Ursula von der Leyen przedstawiła
6 priorytetów swojego zespołu na 5 lat:
gospodarka, która służy ludziom, Europa na miarę ery cyfrowej, promowanie
naszego europejskiego stylu życia, silniejsza pozycja Europy na świecie, nowy
impuls dla demokracji europejskiej
i Europejski Zielony Ład. Szczególnie
ten ostatni punkt jest podkreślany jako
najważniejszy z ważnych. Dość powiedzieć, że założenia Ładu mają być gotowe i zaprezentowane już 11 grudnia, by
zbierająca się dzień później Rada Europejska mogła się do nich odnieść. To
będzie dla Polski bardzo ważny temat,
bo łączy wszystko to, na czym nam zależy, ale i bardzo niepokoi. Wszyscy chcą
zdrowo żyć i wspierać walkę ze zmianami klimatycznymi, łącznie z neutralnowięcej Õ

elieton

ścią klimatyczną UE do 2050 roku, ale
też wszyscy chcą mieć niskie rachunki za
prąd użyty w domu, jak i w firmie, bo to
pozwoli utrzymać jej konkurencyjność.
Chcemy wysokiego udziału w Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji, by ułatwić
regionom górniczym odchodzenie od
węgla, ale wiemy, że na duże wsparcie
poza naszymi liczy 41 podobnych regionów w UE.
Łatwo nie będzie, tym bardziej, że
całą sprawą będzie kierował Frans Timmermans, który nie ma powodów, by –
tak po ludzku – lubić polityków polskiego obozu rządzącego. Na marginesie
– warto śledzić pracę Janusza Wojciechowskiego i jego sukcesy lub porażki.
Nie tylko dlatego, że rolnictwo to ważny sektor, że dużo obiecywał chociażby
w sprawie zrównania dopłat bezpośrednich, ale też dlatego, że będzie podlegał
Fransowi Timmermansowi.
Prezentując swoje kolegium komisarzy
w Parlamencie Europejskim, VDL powiedziała: „Będziemy jednym zespołem,
który pracuje na rzecz wspólnego europejskiego interesu. Jednym zespołem,
który wraz z Parlamentem i państwami
członkowskimi będzie pracował, by skutecznie poradzić sobie z wyzwaniami
naszych czasów. Jesteśmy gotowi, ale, co
ważne, Europa jest gotowa. Mam prosty
komunikat: bierzmy się do roboty”.
Pełna zgoda. Obiecujemy co chwilę
sprawdzać, jak ta „robota” idzie.
Maciej Zakrocki

FRASZKA NA GRUDZIEŃ
L ud z k i m g ło s em
W wigilię i święta
Zwierzęta dzielą się swym losem
I nie tylko zwierzęta
Mówią wtedy ludzkim głosem.
Leon Komornicki

Akcja charytatywna Business Centre Club Dzieciom na dobre wpisała się
w harmonogram działań Loży Katowickiej BCC. Już po raz 15. Loża Katowicka BCC inicjuje programy, w ramach
których firmy i instytucje angażują się
w pomoc społeczną, budują odpowiedzialność i solidarność społeczną oraz
silne związki między biznesem a lokalną
społecznością.
Formuła BCC Dzieciom polega na odwiedzaniu podopiecznych domów dziecka
oraz wręczaniu im paczek z prezentami.
Dzięki zaangażowaniu wielu przedsiębiorców możemy obdarować nie tylko
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale również podopiecz-

nych świetlic środowiskowo-integracyjnych
(w tym dzieci niepełnosprawne). Podczas
świątecznych wizyt zazwyczaj towarzyszy
nam Prezydent Miasta, na terenie którego
znajduje się wytypowana placówka.
W 2018 roku odwiedziliśmy 5 domów
dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych na Śląsku, wręczyliśmy niemal
pół tysiąca paczek z prezentami na łączną kwotę ponad 40 tysięcy zł, udzieliliśmy wsparcia w uzupełnianiu i wymianie
podstawowego wyposażenia placówek
wychowawczych, dostarczeniu zabawek
oraz środków pierwszej potrzeby.
W tym roku chcemy pomóc nie mniej!
więcej Õ

Tematem spotkania Loży Dolnośląskiej w hotelu Haston City we Wrocławiu były
samochody kolekcjonerskie, mające charakter długofalowych inwestycji prywatnych.
Hitem spotkania okazał się bolid Formuły 1. Nawet kanclerz Loży Marek Woron
postanowił wsiąść do maszyny, żeby zapoznać się z warunkami pracy kierowcy
w kokpicie i ergonomią systemu kierowania.
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