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1. Dostarczanie informacji z zakresu prawa gospodarczego
poprzez organizowanie seminariów prowadzonych przez
ministrów, pos∏ów, szefów urz´dów centralnych i innych
przedstawicieli administracji paƒstwowej.

3. Dostarczanie informacji z zakresu prawa Unii Europejskiej nt. obowiàzujàcych przepisów, ich interpretacji oraz
funduszy pomocowych poprzez m.in. konsultacje, spotkania tematyczne, publikacje itp.

Celem spotkaƒ seminaryjnych jest dostarczanie cz∏onkom BCC aktualnej informacji o obowiàzujàcych
przepisach i ich urz´dowej interpretacji oraz przekazywanie specjalistycznej wiedzy niezb´dnej w prowadzeniu i w rozwoju firmy. Spotkania te s∏u˝à zdobyciu
informacji o zamierzeniach regulacyjnych rzàdu i parlamentu w obszarze gospodarki tak, aby przedsi´biorstwa
w por´ mog∏y si´ przygotowaç do zmian przepisów. Proponowane regulacje sà równie˝ przedmiotem dyskusji
przedsi´biorców z prowadzàcymi spotkania wysokimi
urz´dnikami administracji rzàdowej, z przedstawicielami
parlamentu i ekspertami.
Informacje o programie konkretnych spotkaƒ seminaryjnych oraz o ich terminie publikowane sà w „Magazynie
BCC”, na internetowych stronach BCC oraz w „Biuletynie
Specjalnym BCC”.

BCC organizuje spotkania tematyczne z przedstawicielami
instytucji krajowych oraz UE odpowiedzialnymi za tworzenie
i wdra˝anie prawa europejskiego. Celem tych spotkaƒ jest
dostarczanie przedsi´biorcom konkretnej wiedzy z zakresu
prawa unijnego, pozyskiwanie opinii na tematy b´dàce
przedmiotem konsultacji oraz ich prezentacja m.in. poprzez
przedstawicieli BCC w Komitecie Ekonomiczno-Spo∏ecznym UE. Opracowania i stanowiska o tematyce europejskiej przekazywane sà firmie równie˝ poprzez publikacje
BCC m.in. „Magazyn BCC” i „Biuletyn Specjalny BCC”.

2. Dostarczanie informacji z zakresu marketingu, zarzàdzania, finansów itp. poprzez organizowanie konferencji
i sympozjów z udzia∏em wybitnych ekonomistów, ekspertów i przedsi´biorców.
Program edukacyjny BCC zawiera tematyk´, której znajomoÊç jest niezb´dna w prawid∏owym i nowoczesnym funkcjonowaniu firmy w warunkach rozwijajàcej si´ gospodarki rynkowej i silnej konkurencji. Konferencje i sympozja
przeznaczone sà dla kadry kierowniczej ka˝dego szczebla,
doÊwiadczenia i wieku, która odczuwa potrzeb´ poszerzenia swojej wiedzy z zakresu problematyki finansowo-podatkowej, z marketingu, Public Relations, Human Resources itp. Wyk∏adowcami sà przedstawiciele kadry
naukowej szkó∏ wy˝szych, doÊwiadczeni teoretycy i praktycy, reprezentanci oÊrodków decyzyjnych majàcych zasadniczy wp∏yw na tworzenie nowych regulacji prawnych, jak
równie˝ managerowie osiàgajàcy udokumentowane sukcesy w prowadzeniu firm, a którzy swojà wiedzà i doÊwiadczeniem pragnà podzieliç si´ z innymi. Informacja o planowanych sympozjach i konferencjach podawana jest
w „Biuletynie Specjalnym BCC”, w osobnej korespondencji do cz∏onków BCC, na internetowych stronach BCC.

4. Publiczna promocja i reklama firmy.
– Udzia∏ firmy w konkursie Lider Polskiego Biznesu
Konkurs odbywa si´ raz w roku i sk∏ada si´ z dwóch etapów.
W pierwszym etapie nagrodà jest Z∏ota Statuetka Lidera
Polskiego Biznesu, w drugim etapie – laureaci Z∏otej Statuetki z poprzednich edycji, którzy utrzymali swojà wysokà pozycj´ na rynku – mogà otrzymaç Diament do swojej Statuetki, przyznawany podczas Letniej Wielkiej Gali BCC.
O Z∏otà Statuetk´ mogà si´ ubiegaç wszyscy cz∏onkowie
BCC, którzy przeÊlà wype∏nionà Ankiet´ Konkursowà w terminie wyznaczonym przez regulamin konkursu. Jury dokonuje punktowej oceny firmy w zakresie: wyników ekonomicznych, jakoÊci i nowoczesnoÊci produktów, inwestycji,
dba∏oÊci o Êrodowisko naturalne, dzia∏alnoÊci charytatywnej
oraz aktywnoÊci klubowej szefa firmy.
Przyznanie nominacji czy nagrody g∏ównej jest wysokim
wyró˝nieniem dla tych wszystkich, którzy poddali si´ ocenie.
Udzia∏ w konkursie jest doskona∏à okazjà do promocji
i reklamy firmy na forum publicznym. Wp∏ywa korzystnie na
wizerunek firmy i jej kierownictwa oraz potwierdza jej wiarygodnoÊç wobec opinii publicznej i kontrahentów. Informacja o firmach nominowanych i laureatach konkursu publikowana jest w wydawnictwach i na stronach internetowych
BCC oraz w komunikatach wysy∏anych do prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

– Wyró˝nienie produktów firmy Medalem Europejskim
BCC jest wspó∏organizatorem ogólnopolskiego przedsi´wzi´cia pn. Medal Europejski. W ciàgu jednego roku
odbywajà si´ dwie równoprawne edycje – jedna nagradzajàca wyroby i druga – wyró˝niajàca us∏ugi. Tryb i warunki przyznawania Medalu Europejskiego okreÊla regulamin. Medalem Europejskim wyró˝niane sà wyroby i us∏ugi, które
osiàgn´∏y standard europejski.
Nominowany produkt musi spe∏niaç wymagane prawem
normy, mieç odpowiednie licencje, patenty itp. Przy akcie nominacji istotna jest wysoka ocena dynamiki dzia∏ania firmy,
zdobyte nagrody i certyfikaty. Dodatkowo Komisja Weryfikacyjna ocenia podejmowane przez firmy dzia∏ania na rzecz
zwi´kszenia konkurencyjnoÊci firmy w Unii Europejskiej.
O medal mogà si´ ubiegaç wszyscy cz∏onkowie BCC,
którzy spe∏niajà wymagania stawiane w regulaminie
i wniosku.
– Umieszczenie i rozpowszechnianie oferty firmy w „Systemie Rabatów BCC”
Warunkiem zamieszczenia oferty firmy w „Systemie Rabatów BCC” jest przes∏anie do BCC wype∏nionej Ankiety-Zg∏oszenia zawierajàcej informacje o wysokoÊci udzielanego rabatu i trybie korzystania z us∏ug lub preferencyjnych
warunkach zakupu towarów. Oferty firm zg∏aszajàcych si´
do „Systemu Rabatów BCC” publikowane sà w wydawnictwach i na stronach internetowych BCC.

Biuro Interwencji udziela pomocy cz∏onkom Klubu
w zakresie opisanym w Polisie Bezpieczeƒstwa, którà
otrzymuje ka˝dy wst´pujàcy do Klubu. Podstawà
podj´cia interwencji jest zg∏oszenie takiej potrzeby wraz
z krótkim opisem problemu i oczekiwaƒ wobec Klubu.
Je˝eli do udzielenia pomocy potrzebne sà materia∏y lub
dokumenty êród∏owe, cz∏onek Klubu proszony jest o ich
udost´pnienie.
6. Organizowanie porad i konsultacji prawnych
oraz podatkowych.
Doradcy prawni i podatkowi pe∏nià sta∏e dy˝ury w siedzibie BCC. Ka˝dy cz∏onek BCC mo˝e skorzystaç z porady
ekspertów.
7. PoÊredniczenie w zakresie pozyskiwania przez firm´ partnerów bàdê kontrahentów poprzez m.in.:
– Przekazywanie firmie posiadanych ofert
Do BCC wp∏ywajà oferty wspó∏pracy z kraju i zagranicy,
które podlegajà klasyfikacji bran˝owej i sà przekazywane
tym firmom, które – w oparciu o informacje z Ankiety Podstawowej i Banku Danych BCC – mogà byç nimi potencjalnie zainteresowane. Oferty publikowane sà te˝ w „Magazynie BCC”. Decyzj´ o wykorzystaniu oferty podejmuje
cz∏onek BCC.
– Udost´pnianie informacji z Banku Danych BCC

– Zg∏aszanie udzia∏u firmy w konkursach promujàcych
przedsi´biorczoÊç
BCC ma prawo do nominowania i rekomendowania firm
cz∏onkowskich w ró˝nych konkursach organizowanych
przez instytucje paƒstwowe, organizacje pozarzàdowe
i biznesowe. Zarzàd BCC wskazuje cz∏onków BCC, którzy
spe∏niajà wymagania stawiane przez organizatorów tych
przedsi´wzi´ç na warunkach okreÊlonych w∏aÊciwymi regulaminami. Korespondencja informujàca o mo˝liwoÊci ubiegania si´ o nominacj´ BCC w zewn´trznych konkursach
wysy∏ana jest do wszystkich cz∏onków BCC.

Firma mo˝e otrzymaç informacje o innych firmach z Banku
Danych BCC w oparciu o ró˝ne, dost´pne parametry tj. typ
w∏asnoÊci, bran˝a, profil dzia∏ania lub wskazujàc konkretny
wyrób, us∏ug´, region itp. Zestawienia sporzàdzane sà w postaci elektronicznej i w formie wydruku.
– Przekazywanie oferty firmy zainteresowanym firmom
Do BCC wp∏ywajà zapytania od firm z kraju i z zagranicy
z propozycjami wspó∏pracy. Je˝eli posiadana przez BCC
oferta firmy bran˝owo odpowiada takiej propozycji, wówczas jest przez BCC udost´pniana.

– Wystawienie firmie „Dyplomu-Rekomendacji”
Na poczàtku okresu cz∏onkowskiego i przy jego odnawianiu
ka˝da firma otrzymuje z BCC „Dyplom-Rekomendacj´” potwierdzajàcy wiarygodnoÊç firmy oraz przestrzeganie przez jej
reprezentantów zasad etyki kupieckiej i Kodeksu Honorowego Cz∏onka BCC. „Dyplom-Rekomendacja” jest swoistym listem referencyjnym wystawionym firmie cz∏onkowskiej i mo˝e byç wykorzystywany w dzia∏aniach marketingowych.
5. Sprawowanie funkcji rzecznika przedsi´biorców w sytuacji zagro˝enia interesu gospodarczego firmy poprzez
m.in.: podejmowanie dzia∏aƒ mediacyjnych w sporach firmy z instytucjami administracji paƒstwowej i samorzàdowej oraz innymi podmiotami ˝ycia gospodarczego, reprezentowanie interesów gospodarczych firmy w kontaktach
z mediami, wymiarem sprawiedliwoÊci, policjà, prokuraturà, kontrahentami i innymi instytucjami paƒstwowymi.

– Organizowanie imprez i spotkaƒ kojarzeniowych z firmami krajowymi i zagranicznymi
BCC organizuje lub wspó∏organizuje ró˝nego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami. Sà
to zwykle spotkania w ramach misji handlowych lub grup
przedsi´biorców przyje˝d˝ajàcych do Polski. Organizowane
sà równie˝ spotkania na zlecenie indywidualnych firm zagranicznych lub krajowych.
Przy organizacji tych spotkaƒ, BCC wspó∏pracuje z podobnymi, zagranicznymi organizacjami gospodarczymi,
przedstawicielstwami handlowymi oraz z polskimi i zagranicznymi ambasadami.
Firmy powiadamiane sà o przewidywanych spotkaniach,
ich terminach i charakterze w „Magazynie BCC” lub w bezpoÊredniej korespondencji.

– Przekazywanie firmie zapytaƒ dotyczàcych jej oferty

– System Kojarzeƒ Biznesowych BCC

Wszelkie zapytania dotyczàce oferty firmy, która zosta∏a zamieszczona w systemie kojarzeƒ biznesowych, Banku Danych BCC itp. przekazywane sà przez BCC do wskazanych
przedstawicieli firmy.

Internetowy System Kojarzeƒ Biznesowych BCC umo˝liwia
firmom cz∏onkowskim nawiàzywanie kontaktów handlowych
i kooperacyjnych, zawieranie transakcji handlowych oraz
wspó∏prac´ technicznà g∏ównie mi´dzy firmami zrzeszonymi
w BCC. Warunkiem umieszczenia firmy w systemie jest przes∏anie wype∏nionej Ankiety Kojarzeƒ Biznesowych BCC.

8. Uruchamianie kontaktów interpersonalnych pomocnych
w prowadzeniu firmy poprzez m.in.: wystawianie rekomendacji i listów polecajàcych, organizowanie spotkaƒ
klubowych z udzia∏em przedsi´biorców oraz ekspertów.
Organizowane przez BCC spotkania we wspó∏pracy z instytucjami, urz´dami i organizacjami sà okazjà do poznania mechanizmów funkcjonowania tych instytucji i obowiàzujàcych
w nich procedur. Na wniosek firmy, BCC wystawi do wskazanych osób i instytucji listy polecajàce lub celowà rekomendacj´ potwierdzajàcà cz∏onkostwo w BCC i wiarygodnoÊç firmy.
Spotkania klubowe s∏u˝à równie˝ wymianie doÊwiadczeƒ zawodowych i nawiàzywaniu kontaktów biznesowych.
9. Zamieszczenie i rozpowszechnianie informacji i oferty
firmy w kraju.

– Witryna internetowa BCC http://www.bcc.org.pl
Witryna internetowa BCC zawiera informacje nt. dzia∏alnoÊci BCC, m.in.: materia∏y z konferencji prasowych BCC,
wiadomoÊci z ló˝ regionalnych, informacje o kolejnych edycjach konkursu Lider Polskiego Biznesu, Medalu Europejskiego i Ostrych Piór, relacje z gal BCC oraz struktur´ organizacyjnà BCC, wybrane artyku∏y z „Magazynu BCC” itd.
W internecie publikowana jest lista cz∏onków BCC.
– System Rabatów BCC
BCC stworzy∏ w∏asny system rabatów, który umo˝liwia firmom cz∏onkowskim zakup towarów lub korzystanie z us∏ug
na preferencyjnych warunkach (wi´cej informacji – pkt 15).

– Bank Danych BCC
Bank Danych BCC, to specjalny system informatyczny,
w którym umieszczone sà informacje o firmie, zawarte
w Ankiecie Podstawowej wype∏nionej przez cz∏onka w chwili wstàpienia do BCC i regularnie przez niego uaktualnianej.
Ankieta zawiera m.in. dane teleadresowe, nazwiska i telefony kontaktowe kierownictwa firmy, profil przedsi´biorstwa
oraz wa˝niejsze informacje dotyczàce zakresu prowadzonej
dzia∏alnoÊci, produkcji, handlu czy Êwiadczonych us∏ug. Informacje te wykorzystywane sà do promocji firmy i kojarzeƒ
biznesowych.
– Wydawnictwo „Najlepsze Firmy”
„Najlepsze Firmy” zawierajà m.in. katalog przedsi´biorstw
nale˝àcych do BCC, w którym podane sà informacje o dzia∏alnoÊci firmy i jej dane teleadresowe. Publikacja wysy∏ana
jest do wszystkich cz∏onków BCC oraz instytucji i osób
wspó∏pracujàcych z BCC.
– Wydawnictwo „Rocznik BCC”
„Rocznik BCC” ukazuje si´ na poczàtku ka˝dego roku i zawiera informacje z Banku Danych Cz∏onków BCC. W „Roczniku BCC” zamieszczane sà informacje z Ankiety Podstawowej (punkt „Profil firmy”) oraz dane teleadresowe ka˝dej
firmy cz∏onkowskiej. Do wydawnictwa za∏àczona jest wersja
elektroniczna z danymi firm, umo˝liwiajàca selekcj´ wg wybranych kryteriów. W „Roczniku BCC” publikowana jest
równie˝ imienna lista osób reprezentujàcych firmy. Wydawnictwo to jest dwuj´zyczne (polsko-angielskie). Rocznik wysy∏any jest do wszystkich cz∏onków BCC oraz osób i instytucji wspó∏pracujàcych z BCC.

10. Rozpowszechnianie informacji i oferty firmy za granicà.
– Wydzia∏y ekonomiczne ambasad
Ambasady polskie za granicà oraz placówki zagraniczne
w Polsce otrzymujà wszystkie wydawnictwa klubowe zawierajàce informacje o cz∏onkach BCC, potrzebach i ofertach
handlowych firm. Wspólnie z przedstawicielami tych placówek organizowane sà w BCC spotkania kojarzeniowe polskich i zagranicznych przedsi´biorstw.
– Zagraniczne organizacje wspó∏pracujàce z BCC, m.in.:
Commercial Management System Ambasady Stanów
Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, European Commission Enterprise Directorate General w Brukseli oraz
zagraniczne organizacje przedsi´biorców, z którymi BCC
ma podpisane porozumienia.
11. Dostarczanie wydawnictw sta∏ych i specjalistycznych
zawierajàcych materia∏y informacyjne o tematyce
gospodarczej, w tym o uregulowaniach prawnych,
podatkach, c∏ach itp., m.in.: „Magazynu BCC”,
„Biuletynu Specjalnego BCC”, „Najlepszych Firm”,
„Rocznika BCC”.
„Magazyn BCC” jest miesi´cznikiem wysy∏anym do
wszystkich cz∏onków BCC, do instytucji i osób wspó∏pracujàcych z BCC, parlamentarzystów, cz∏onków rzàdu, dziennikarzy, ambasad i placówek handlowych na ca∏ym Êwiecie.
Celem tego wydawnictwa jest dostarczenie materia∏ów informacyjnych, tekstów publicystycznych, analiz dotyczàcych
gospodarki i regulacji prawnych, których znajomoÊç mo˝e
byç bardzo pomocna w prowadzeniu przedsi´biorstwa.

Sta∏ymi wspó∏pracownikami „Magazynu BCC” sà zarówno
teoretycy jaki i doÊwiadczeni szefowie firm. Ciekawà formà
po∏àczenia merytorycznej dzia∏alnoÊci pisma z promocjà
przedsi´biorstw sà fachowe teksty nadsy∏ane przez specjalistów z poszczególnych firm. Podstawowa cz´Êç pisma poÊwi´cona jest sprawom klubowym i cz∏onkom BCC. Redakcja cz´sto zwraca si´ do cz∏onków BCC z propozycjà
publikacji, wypowiedzi lub prezentacji firmy na ∏amach
„Magazynu BCC”.

BCC dzi´ki sta∏ej wspó∏pracy ze specjalistami zapewnia firmie fachowe doradztwo oraz pomoc w ró˝nych dziedzinach.
Firma mo˝e równie˝ skorzystaç z preferencyjnych ofert
przygotowywanych tylko dla cz∏onków BCC przez specjalistyczne firmy.

„Biuletyn Specjalny BCC” jest zbiorem informacji na temat dzia∏aƒ BCC, zawiera komunikaty dotyczàce prac Klubu na rzecz cz∏onków, oferty spotkaƒ doradczych i seminariów lobbingowych na najbli˝szy miesiàc oraz krótki raport
z pracy Instytutu Lobbingu. Wysy∏any jest raz w miesiàcu, za
poÊrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do wszystkich firm cz∏onkowskich.

BCC stworzy∏ w∏asny system rabatów, który umo˝liwia firmom cz∏onkowskim zakup towarów lub korzystanie z us∏ug
na preferencyjnych warunkach. Do udzielania Rabatów
oraz korzystania z nich majà prawo wy∏àcznie cz∏onkowie
BCC, a warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie aktualnej
karty cz∏onkowskiej.
Oferty firm zg∏aszajàcych si´ do Systemu Rabatów BCC
publikowane sà w wydawnictwach i na stronach internetowych BCC.

12. Doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej firmy (MBA, studia podyplomowe).
Udzielanie informacji o aktualnie realizowanych przez BCC
programach podnoszàcych kwalifikacje mened˝erskie. Informacje o promowanych w BCC programach typu: studia
podyplomowe i MBA przez najlepsze polskie i zagraniczne
uczelnie.
13. Organizowanie porad i konsultacji dla przedstawicieli
firmy w zakresie, m. in.: przekszta∏ceƒ prawnych przedsi´biorstw, rekrutacji i selekcji pracowników w kraju
i za granicà, restrukturyzacji przedsi´biorstw, sprawdzania wiarygodnoÊci partnerów gospodarczych firmy
i windykacji nale˝noÊci.

14. Udost´pnianie informacji o preferencyjnych dla firmy
warunkach skorzystania z ofert w ramach „Systemu Rabatów BCC”.

15. Udost´pnianie znajdujàcych si´ w siedzibie BCC pomieszczeƒ na zebrania biznesowe przedstawicieli firmy.
Specjalnie przygotowane pomieszczenia (sale klubowe, salonik) przeznaczone sà, w ramach ustalonego standardu, na
zebrania biznesowe przedstawicieli firmy. Z pomieszczeƒ
klubowych cz∏onkowie BCC mogà korzystaç od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9.00–19.00 (zalecana jest wczeÊniejsza rezerwacja miejsc). W tych godzinach sà równie˝ do
dyspozycji telefon, faks, kserokopiarka, komputer, bezprzewodowy dost´p do internetu.

