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Rząd podjął uchwałę:
n w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa”

n w sprawie ustanowienia Wielolet-
niego programu współpracy rozwojowej 
na lata 2016-2020”,

n w sprawie „Programu przeciwdzia-
łania i zwalczania przestępczości gospo-
darczej na lata 2015-2020”.

Rząd przyjął: 
n projekt ustawy o jednorazowym 

dodatku pieniężnym dla niektórych eme-
rytów, rencistów i osób pobierających 
świadczenia przedemerytalne, zasiłki 

przedemerytalne, emerytury pomostowe 
albo nauczycielskie świadczenie kompen-
sacyjne w 2016 r.

n projekt ustawy Prawo zamówień 
publicznych,

n projekt ustawy o umowach konce-
sji na roboty budowlane lub usługi.

Rada Ministrów podjęła uchwałę: 
n zmieniającą uchwałę Regulamin 

pracy Rady Ministrów
n w sprawie rządowego programu 

udzielania pomocy finansowej na pokry-
cie kosztów związanych z kształceniem 
w zagranicznych uczelniach pod nazwą 
„Studia dla wybitnych”.

CZEMPION    DEPESZE

Najlepszy Pracodawca w Polsce
Intel Technology Poland już po raz 

piąty otrzymał tytuł Najlepszego Pra-
codawcy w Polsce. W najnowszej edy-
cji badania Najlepsi Pracodawcy firma 
została nagrodzona w kategorii przed-
siębiorstw XXL (powyżej 1000 pra-
cowników) obok Grupy Lux Med oraz 
Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System. Konkurs jest elementem 
Programu Najlepsi Pracodawcy (PNP), 
skierowanego do organizacji, które chcą 
osiągać lepsze wyniki biznesowe przez 
budowanie angażującego środowiska 
pracy w oparciu o silne przywództwo, 
wiarygodną markę pracodawcy i kultu-
rę wysokich wyników. 

Z wizytą w Warszawskim 
Przedsiębiorstwie Geodezyjnym
Przedstawiciele BCC Jarosław Olek-

siak – wiceprezes Zarządu oraz Woj-
ciech Rumiak – dyrektor generalny 
Loży Warszawskiej gościli w siedzibie 
WPG, które z wiodącego na warszaw-
skim rynku przedsiębiorstwa, realizu- 
jącego usługi z zakresu geodezji i kar-
tografii, przez lata swojej prężnej dzia-
łalności rozrosło się do spółki, dzia-
łającej na terenie całej Polski oraz za 
granicą. Podczas spotkania przedstawi-
ciele BCC mieli wyjątkową okazję zwie-
dzić Muzeum Geodezyjne oraz poznać 
historię firmy oraz gromadzonych przez 
lata wyjątkowych zbiorów. 

Debiut Verte na GWP
27 października br. firma Verte 

S.A., działająca od 2011 r. w branży 
papierniczej, członek BCC, zadebiuto-
wała na rynku GPW New Connect.

Kraków Airport zaprasza 
po modernizacji

Od 28 września pasażerowie mogą 
korzystać z nowej części terminalu 
pasażerskiego w Krakowie. Oddanie 
obiektu kończy pierwszy, kluczowy etap 
inwestycji Landside, obejmującej roz-
budowę i modernizację terminalu pasa-
żerskiego, wewnętrznego układu komu-
nikacyjnego oraz budowę przystanku 
kolejowego wraz z kładką łączącą go 
z terminalem. 

W ramach trwającego już drugie-
go etapu budowana jest nowa część 
budynku. Etap trzeci zakłada mo-
dernizację obecnie funkcjonującego 
terminalu oraz rozbudowę elewacji 
frontowej w kierunku zachodnim. Za-
kończenie wszystkich prac planowane 
jest na rok 2016. 

Zabawa na gorąco!
Wprowadzenie na rynek nowych 

produktów − smacznych serów do za-
piekania Hochland „Na gorąco! było 
okazją do gorącej zabawy w Studiu 
Smolna 8 w Warszawie. Nowe sery „Na 
gorąco!” w trzech wariantach smako-
wych zaprezentował Jacek Wyrzykie-
wicz z firmy Hochland. Dietetyczka 
Zuzanna Antecka przekonywała, że 
warto włączyć sery do swojej diety, 
a przykładowe dania z wykorzystaniem 
plastrów Hochland „Na gorąco!” przy-
gotował na oczach zebranych doświad-
czony szef kuchni − Marcin Budynek. 
Na gości czekały również niezwykłe 
atrakcje: show taneczne w wykonaniu 
znanych tancerzy z programu „Taniec 
z gwiazdami”, warsztaty kulinarne, oraz 
konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

więcej Õ gazeta.bcc.org.pl

LUDZIE SUKCESU

LUDZIE SUKCESU

Absolwent budownictwa, Politechniki 
Łódzkiej z 1976 r. oraz absolwent Mini 
MBA 2006 r. Od 1999 r. dyrektor gene-
ralny firmy Ocmer sp. z o.o., zajmującej 
się projektowaniem i generalnym wy-

konawstwem obiektów przemysłowych. 
W latach 1998-1999 Project Manager 
w SAPA Aluminium sp. z o.o., prezes 
i współzałożyciel U&K Traders 1990-
1998, a także dyrektor biura projekto-
wego BUMAT SA 1989-1990. Miłośnik 
sportów wodnych: piłki wodnej oraz kite 
surfing’u, a także golfa i tenisa ziem-
nego. Prezes i wiceprezes Łódzkiego 
Okręgowego Związku Pływackiego oraz 
Łódzkiego Sportowego Towarzystwa 
Waterpolowego. Właściciel Brązowej 
Odznaki Ministerstwa Sportu i Tury-
styki „za zasługi dla sportu” – 2013 oraz 
Honorowej Odznaki PZP – 2006 r.

Dyrektor generalny 
Ocmer sp. z o.o.

Krzysztof Bednarek

Maszynista kolejowy, elektromonter 
w ZM Ursus od 1978 r. współpracownik 
KOR, od 1980 r. Przewodniczący NSZZ 
Solidarność w Ursusie. Od 1986 r. w pry-
watnym biznesie jako przedstawiciel 
handlowy. Od 1989 r. do 2001 r. poseł 
na Sejm, członek m.in. Komisji Spraw 

Zagranicznych, Komisji Obrony Naro-
dowej. Od 2002 r. prowadzi Firmę Zbi-
gniew Janas Konsultacje Doradztwo. 
Od 2001 r. członek, wiceprzewodniczący 
Rad Nadzorczych, Przewodniczący Ko-
mitetu Audytu spółek: Mostostal Siedl-
ce SA, Radpol SA, Fam SA, Warfama 
SA, Ursus SA Reputation Managers. 
Działalność Społeczna: dyrektor Forum 
Europy Wschodniej, wiceprezes, prezes 
Fundacji im. St. Batorego, założyciel 
i członek Rady Fundacji Solidarności 
Polsko-Czesko-Słowackiej. Członek za-
rządu Fundacji Tradycji Dywizjonu 303, 
prezes Fundacji Dla Ursusa. Zaintere-
sowania: Lotnictwo, historia – szczegól-
nie najnowsza.

Zbigniew Janas

Członek 
RN Ursus SA

– Co, w Pani przekonaniu, pozosta-
je podstawą skutecznego zarządzania 
ludźmi? 

– Z mojego doświadczenia wynika, że 
najważniejsza jest umiejętność skutecz-
nego komunikowania się. Mogę być do-
brze zrozumiana, motywować pracowni-
ków, zdobywać ich zaufanie i rozbudzać 
ich kreatywność tylko wówczas, gdy 
buduję z nimi relacje na zasadzie Doro-
sły−Dorosły. Odwołuję się tu do dobrze 
znanej teorii analizy transakcyjnej Erica 
Bernè a. Nie jest to łatwe, ponieważ bę-
dąc w roli pracodawcy, czy w innej roli 
kierowniczej, przyjmujemy automatycz-
nie postawę Rodzica, zmuszając drugą 
osobę do bycia w tej relacji Dzieckiem. 
Zdarza też i tak, że nasz pracownik 
samoistnie wchodzi w tę rolę, a my in-
stynktownie przyjmujemy rolę Rodzica, 
co w efekcie zmusza nas do rozwiązywa-
nia jego zadań. Dlatego dobra komuni-
kacja, której zawiłości ciągle się uczę, 
jest według mnie podstawą skutecznego 
zarządzania ludźmi. Dobór słów, sposób 
mówienia, a nawet ton głosu wyrażający 
pozytywne emocje to narzędzia pozwa-

lające porwać za sobą innych, wzbudzić 
ich energię, aby mogli powiedzieć: „Im 
bardziej lubię robić to, co robię, tym 
mniej nazywam to pracą”.

– Co uważa Pani za największy sukces 
Państwa firmy?

– Za największy sukces uważam to, 
że udało się nam stworzyć przysłowiowe 
„coś z niczego”, nie mając wzorców do 
naśladowania ani też pewności, że tak 
luksusowy przedmiot, jak ręcznie dru-
kowana i oprawiana książka, przyjmie 
się w Polsce. To „coś” to właśnie książ-
ka, która jest bardziej dziełem sztuki niż 
produktem. Wnosi niespotykaną ilość 
pozytywnej emocji, zarówno przez do-
bór tematyki naszych wydawnictw, jak 
i przez spersonalizowanie i unikalny cha-
rakter każdego egzemplarza. Sukcesem 
jest w moim odczuciu także to, że moi 
pracownicy − artyści lubią przychodzić 
do pracy nawet czasie wolnym, dla przy-
jemności. Niekwestionowanym sukcesem 
naszej firmy pozostaje fakt, że wydane 
przez nas książki znajdują się w wielu ko-
lekcjach i bibliotekach na świecie.

– Co mobilizuje Panią do działania 
w trudnych sytuacjach?

– W trudnych sytuacjach mobilizuje-
my się wzajemne, Wiem, że mogę rów-
nież liczyć na wsparcie moich pracow-

ników, których wolę nazywać artystami. 
Wzmacniają nas nagrody, które otrzy-
mujemy i które potwierdzają sens drogi, 
którą kroczymy, ale jeszcze bardziej to, 
że cieszą one zarówno naszych kolekcjo-
nerów, jak i znajomych, kolegów i przy-
jaciół. Trudne czasy pozwalają ponadto 
zyskać głębszą świadomość i pewność, 
że to, co się robi, ma prawdziwą wartość. 

LISTY

Pan Marek Goliszewski
Prezes Business Centre Club

Szanowny Panie,
pragnę  bardzo  gorąco  podziękować 

w imieniu własnym oraz Komisji Kultury 
i Środków Przekazu za współpracę, życz-
liwość i … krytycyzm podczas kończącej 
się właśnie VII kadencji Sejmu RP.

Dla mnie osobiście zajmującej się pro-
blemami kultury i mediów od I kadencji 
Sejmu każde spotkanie, każda dyskusja 
i  każda  decyzja  podejmowana  na  Fo-
rum  Komisji  były  źródłem  satysfakcji 
bądź przynajmniej okazją do powtórnego 
przemyślenia  tematów  i  problemów  to-
warzyszących polskiej kulturze i rynkowi 
medialnemu od 1989 roku. 

Kultura się liczy i wolność twórcza się 
liczy –  to dwie prawdy, które oby nigdy 
nie zostały podważone. Ufam, że Komi-
sja następnej kadencji również przyjmie 
je  za  swój drogowskaz,  tym bardziej,  iż 
mimo ogromnych sukcesów w ostatnich 
latach w dalszym ciągu jest co zmieniać 
i o co się bić.

Proszę  przyjąć  ode  mnie  życzenia 
wielu radości w dalszej działalności za-
wodowej i osobistej satysfakcji z każdej 
inicjatywy  podejmowanej  na  rzecz  roz-
woju polskiej kultury i stabilizacji rynku 
medialnego. 

Z wyrazami szacunku −
Iwona Śledzińska-Katarasińska

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Komisja Kultury i Środków Przekazu 

Przewodnicząca Komisji 

Dyplom Sejmowej 
Komisji Kultury 
i Środków Przekazu 
w uznaniu zasług 
dla prezesa BCC

n Na uroczystości powołania 
w Skład Rady Dialogu Społecznego 
w Kancelarii Prezydenta z ramienia 
Business Centre Club obecni byli: Łu-
kasz Bernatowicz, Witold Michałek, 
Grażyna Magdziak, Wojciech Warski 
i Jan Stefanowicz.

n Witold Michałek uczestniczył 
w spotkaniu roboczym i prezentacji przez 
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz Głównego Urzędu 
Statystycznego informacji na temat ubó-
stwa w Polsce oraz w konferencji kon-
sultacyjnej „Perspektywy dialogu oby-
watelskiego w Polsce” w Ministerstwie 
Gospodarki.

n W sejmowej Komisji Polityki Se-
nioralnej zasiadał Zenon Wasilewski.

n Witold Michałek, Krzysztof Szu-
bert wzięli udział w panelu ekspertów 
organizowanym w ramach Polsko-Ame-
rykańskiej Rady Innowacji poświęco-
nym rozwojowi regionalnemu w oparciu 
o klastry i ekosystemy innowacji.

n Na konferencji CPS DIALOG: 
„Kwalifikacje zawodowe – nowe wyzwa-
nia na rynku pracy i dialogu społeczne-
go” BCC reprezentowali Zbigniew Żu-
rek i Marta Matyjek.

Zbigniew Żurek brał udział w spotka-
niu ekspertów Rady Dialogu Społeczne-
go w CPS „Dialog”.

n 

EKSPERCI BCC 

W Kancelarii 
Prezydenta, RDS 
i ministerstwie

Im bardziej lubię robić to, co robię, 
tym mniej nazywam to pracą Urszula Kurtiak od 1989 r. prowa-

dzi wspólnie z Edwardem Leyem 
Wydawnictwo Artystyczne, 
którego książki są bibliofilskimi 
rarytasami w ręcznych oprawach. 
Rozwijała swoje umiejętności 
związane z piękną książką i arty-
stycznym introligatorstwem na 
stypendiach w Centro del bel libro 
w Asconie w Szwajcarii, a także 
we Francji. Zdobyła wiele między-
narodowych nagród odznaczeń 
państwowych.
Prowadzi Muzeum Książki i Szkołę 
Introligatorstwa Artystycznego.

7 października br. w Pałacu Lubo-
mirskich w Warszawie prof. Gomułka 
spotkał się z młodymi dziennikarzami 
z Ukrainy. Mówił o swojej kilkunasto-
letniej działalności jako doradcy rządu 
i członka zespołu pracującego nad pro-
gramem reform w czasie przełomowej 
fazy transformacji. Przybliżał gościom hi-
storię polskich przemian gospodarczych 
z lat 90., wskazując na analogie do obec-
nej sytuacji Ukrainy. Charakteryzował 
i objaśniał szczegóły strategii prywatyza-
cyjnej, jaką obrała Polska w tym okresie. 
Podkreślał wyjątkowość tempa przemian, 
jakie zaszły w naszym kraju, zaskakujący 
dla wszystkich wzrost sektora prywatne-
go oraz stosunkowo krótki okres recesji 
gospodarczej, co zdecydowanie wyróżnia 
nas na tle innych państw Europy Cen-
tralnej. – W relacji z Ukrainą Polska to 
kraj sukcesu − stwierdził, zaznaczając 
jednocześnie, że wiele problemów wciąż 

czeka na satysfakcjonujące rozwiązanie. 
Jednym z nich pozostaje nadal nadmier-
nie rozwinięta szara strefa – i ta bolącz-
ka jest wspólnym mianownikiem Polski 
i Ukrainy. 

Młodzi dziennikarze pytali o spraw-
dzone strategie prywatyzacji i restruk-
turyzacji przedsiębiorstw, interesowały 
ich również problemy, z jakimi zmagała 
się Polska w czasie realizacji żmudnego 
procesu przemian i z jakimi przyjdzie 
zmierzyć się na Ukrainie. Dyskutowa-
no o kondycji ukraińskiej gospodarki 
i perspektywach jej rozwoju. Profesor 
Gomułka w podsumowaniu spotkania 
podkreślił, że naczelnym celem rządów 
państw powinno być dążenie do zbudo-
wania silnej konkurencyjnej gospodarki 
rynkowej.

Polska to kraj 
sukcesu
prof. Gomułka w rozmowie 
z ukraińskimi dziennikarzami

Uczestnicy spotkania


