
REKOMENDACJA 
dla 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej 

w Warszawie 

Firma jest członkiem Business Centre Club, 

organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku, 

do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna, 

przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, 
akceptująca zasady kodeksu honorowego. 
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Zasady regulujące przyznanie i korzystanie z Rekomendacji 

l. Rekomendacja ma pomagać członkom BCC w prowadzeniu działalności gospodarczej i społecznej, 

potwierdzając ich wiarygodność oraz przestrzeganie przez nich zasad etyki kupieckiej i Kodeksu Honorowego 

Członka BCC. 

2. Rekomendację może otrzymać każdy członek BCC na początku okresu członkowskiego 

i przy jego odnawianiu. 

3. Rekomendacja jest ważna tylko w okresie członkostwa firmy w BCC. 

4. Rekomendacja składana jest na ręce szefa firmy lub innej, wskazanej przez niego, osoby. 

5. Członek BCC, przyjmując Rekomendację, potwierdza znajomość zasad niniejszego regulaminu 

i zobowiązuje się do ich przestrzegania ze Statutu BCC: 

1.1. Członkowie BCC wstępują do Klubu, w celu: 

;t,. wzajemnej pomocy i współpracy, 

;t,. uzyskania poczucia bezpieczeństwa 

zawodowego - grupowego 

i indywidualnego. 

. 2.5. BCC występuje w obronie interesów członków 

Klubu oraz udziela im rekomendacji. 

8.1. Członków BCC obowiązują zasady zawarte 

w Statucie BCC oraz ogólne zasady etyki 

kupieckiej i dobrych obyczajów. 

9.4. Członek BCC - podmiot gospodarczy, dba o to, 

aby w Klubie reprezentowały go osoby, które ( ... ) 

systematycznie regulują swoje zobowiązania 

wobec państwa. 

9.5. Członek BCC powinien stanowić wzór 

dla środowiska oraz wzór społeczny. 

9.8. Członek BCC, jako organizator pracy innych 

ludzi dąży do tworzenia nowych miejsc pracy 

oraz usprawniania jej organizacji. 

9.12. ( ... ) Członek BCC w interesach ( ... ) stosuje 

zasadę fair play, 

;t,. Członek BCC dochowuje kontraktów, jest 

solidny, punktualny i przestrzega ustaleń. 

9.14. ( ... ) Członek jest solidarny, udziela koleżeńskiej 

pomocy i służy radą innym członkom Klubu, 

;t,. Członek BCC daje pierwszeństwo innym 

członkom Klubu w wymianie informacji, 

doświadczeń oraz w prowadzonych interesach. 


