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Powitanie Pana Ambasadora Ajay Bisaria w Polsce.

Welcome H.E Ajay Bisari to Poland

IPCCI zorganizowała powitalną kolację dla HE Ajay
Bisari. H.E. Byli na niej obecni wszyscy zaangażowani
w budowanie relacji polsko indyjskich –przedstawiciele
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa posłowie na Sejm
RP, przedstawiciele PAIZ oraz KIG, Uniwestytetu
warszawskiego a także członkowie IPCCI, gościem
honorowym był Pan Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu,
Ministerstwo Gospodarki.

Indo Polish Chamber of Commerce & Industry hosted a
welcome dinner for H.E. Ajay Bisari. H.E. Jerzy
Pietrewicz ,Secretary of State, Ministry of Economy ,
Representatives of Ministry of Foreign Affairs ,member
of Polish Parliament ,members of IPCCI ,
representatives of Ministry of Agriculture, PAIZ, KIG
representatives of University of Warsaw and other
Indian organization heads were present to welcome
him on his tenure in Poland.

JJ Singh, prezes IPCCI, Pawan Murjanił, Prezes IAP
,pan Umesh Nautiyal, prezes IPCC wspólnie
przedstawiony uhonorowali Pana Ambasadora
pamiątkowym dyplomem.

J J Singh , President of IPCCI , Pawan Murjani ,
President of Indian Association of Poland and Mr.
Umesh Nautiyal ,President of Indo Polish Cultural
Committee jointly presented a momentos .

Wszyscy życzymy mu udanej kadencji w Polsce i na
Litwie.

We all wish him a successful tenure in Poland and
Lithuania.
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25lecie Krajowej Izby Gospodarczej

25th Anniversary of Polish Chamber of Commerce

W dniu 19 lutego 2015 przedstawiciele IPCCI JJ Singh i Joanna Mazurkiewicz wzięli udział w
uroczystości z okazji 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej. Uroczystość rozpoczęła się przemowami
prezydentów RP - Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. W dalszej części o 25 latach zmian
wypowiadali się m.in. Prezes Narodowego Banku Polskiego – pan Marek Belka, Minister Gospodarki ,
pan Janusz Piechociński, Marszałek Sejmu RP - pan Bogdan Borusewicz. Gościem specjalnym był
Viktor Orbán - premier Węgier.

On 19 February 2015, representatives of IPCCI , J J Singh and Joanna Mazurkiewicz took part in the
celebration on the occasion of the 25th anniversary of the Polish Chamber of Commerce. At the debate
the addresses were made by the Presidents of the Republic of Poland – Mr Lech Wałęsa and Mr
Aleksander Kwaśniewski, President of the National Bank of Poland – Mr Marek Belka, Deputy Prime
Minister – Minister of Economy – Mr Janusz Piechociński, Marshal of the Sejm of the Republic of Poland
– Mr Bogdan Borusewicz, and by the special guest – Mr Viktor Orban – Prime Minister of Hungary.
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UNION BUDGET 2015-2016
Mamy wielką przyjemność zaprezentować dokument pt. „Budżet Indii na lata 2015-2016”, czyli streszczenie
propozycji budżetowych dla Indii ogłoszonych przez Ministra Finansów Indii Pana Aruna Jaitleya. Wraz z dr.
Ashokiem V Desaiem, znanym ekonomistą, podjęliśmy próbę przedstawienia uproszczonej, choć klarownej
wersji ogłoszonego budżetu.
Poniżej znajdują się kluczowe punkty ogłoszonego Budżetu Indii na rok 2015:
PODATKI BEZPOŚREDNIE:
 Zniesienie podatku majątkowego, odpowiednio dopłata podwyższona o 2%
 Wyjaśniona kwestia dużych odsetek za pośrednie przeniesienie własności
 Płatności podatku od opłat licencyjnych i za opłaty techniczne dla nierezydentów przywrócone na
poziomie 10%
 Próg cen transferowych w odniesieniu do transakcji krajowych podwyższony
 Zasady przeciwdziałania unikaniu zobowiązań podatkowych odroczone do 2017 r.
PODATKI POŚREDNIE
 Akcyza zwiększona z 12,36% do 12,50%
 Stawka podatku od usług zwiększona do 14% włącznie
 Kredyt udzielany na zasadach częściowego obciążenia zwrotnego nie jest już powiązany z płatnością za
usługi
 Termin skorzystania z prawa do odliczenia podatku wydłużony z 6 do 12 miesięcy
 Kary zracjonalizowane tak, aby zminimalizować spory prawne
PERSPEKTYWA HANDLOWA
 Priorytety – rolnictwo I infrastruktura
 Komisja ds. transakcji terminowych ma zostać połączona z SEBI (Indyjską Radą ds. Papierów
Wartościowych I Giełd)
 Nakłady na wsparcie kredytów rolnych
PERSPEKTYWA SPOŁECZNA
 Rozwój umiejętności i promocja innowacji
 Ubezpieczenia społeczne dla biednych i osób w trudnej sytuacji

We are pleased to enclose 'India Fiscal Budget 2015-16', a synopsis of the Union Budget proposals
announced by the Hon'ble Finance Minister of India, Mr Arun Jaitley. We along with Dr Ashok V Desai,
the well known economist, have attempted to provide a simplified yet lucid version of the budget
announcements.
DIRECT TAXES
 Wealth tax abolished, correspondingly surcharge enhanced by 2 per cent
 Substantial interest for indirect transfers clarified
 Tax on royalty and technical fee payments to non-residents reinstated at 10 per cent
 Transfer Pricing threshold on domestic transactions enhanced
 GAAR deferred until 2017
INDIRECT TAXES
 Excise duty increased from 12.36 to 12.50 per cent
 Service Tax rate increased to 14 per cent inclusive
 Credit under partial reverse charge no longer linked to service payment
 Time limit for availing input credit increased from 6 to 12 months
 Provision of penalties rationalized to minimise litigation
COMMERCE & TRADE FOCUS
 In focus – agriculture and infrastructure
 Forward Market Commission to be merged with SEBI
 Outlay to support agricultural credit
SOCIAL FOCUS
 Skill development and promoting innovation
 Social security for poor and the under privileged
ECONOMIC INDICATORS
 GDP growth in 2015-16 expected between 8 to 8.5 per cent
 WPI based inflation moderated to an average of 3.4 per cent
 Foreign exchange reserves at $328 billion
 Marginal growth in select core industries

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
 Oczekiwany wzrost PKB w 2015-2016 r. na poziomie od 8 do 8,5%
 Inflacja oparta na wskaźniku cen hurtowych obniżona do średniej 3,4%
 Rezerwy walutowe na poziomie 328 miliardów dolarów
 Niewielki wzrost w wybranych sektorach przemysłu podstawowego

The information contained in this document is for general reference only. While all reasonable care has
been taken in the preparation of the document, IPCCI cannot accept any liability for any action taken as a
result of reading its content without seeking professional advice.

Informacje zawarte w przedstawionym dokumencie służą wyłącznie do celów poglądowych. Mimo iż do
przygotowania przedstawionego dokumentu dołożono wszelkich starań, IPCCI nie ponosi
odpowiedzialność za jakiekolwiek działania podjęte w rezultacie zapoznania się z niniejszym dokumentem
bez uprzedniego zasięgnięcia porady specjalistów.

We hope you find this useful. You may send your comments to committee@ipcci.pl

Mamy nadzieję, że przedstawiony dokument okaże się dla Państwa przydatny. Prosimy o nadsyłanie
komentarzy pod adres committee@ipcci.pl
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Silentio Foundation - from 6 years to help people
with autism.

Fundacja SILENTIO - od 6 lat pomaga osobom
z autyzmem.
Autyzm to głębokie, całościowe zaburzenie rozwojowe. Zasadnicze cechy autyzmu to: nieumiejętność
komunikacji, nie rozwijanie u dziecka samoistnie interakcji społecznych a także brak zainteresowań oraz
mocno ograniczone formy aktywności. Brak właściwiej terapii i odpowiednio realizowanej edukacji skazuje je
na dożywotnie kalectwo. Udzielona pomoc znacznie niweluje skutki tego niewyjaśnionego nadal zaburzenia
rozwojowego u dzieci.

Autism is a deep, holistic developmental disorder. The essential features of autism include: inability to
communicate, not to develop the child's social interaction itself and the lack of interest and very limited
form of activity. No more appropriately and properly implemented therapy education condemns them to
a lifetime disability. Assistance is greatly reduces the effects of the still unexplained developmental
disorder in children.

Fundacja SILENTIO powstała w 2009 roku. Swoją opieką aktualnie obejmuje prawie 300 rodzin
wychowujących dzieci autystyczne z całego kraju.

Silentio Foundation was established in 2009. His care currently includes nearly 300 families with autistic
children from around the country.

W ramach działalności charytatywnej Fundacja finansuje:
 leczenie, terapię i rehabilitację osób autystycznych w różnych, potrzebnych danej osobie postaciach
 turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny
 specjalistyczną dietę
 pomoc w opiece nad osobami autystycznymi w ich środowisku domowym przeciwdziałając wykluczeniu
społecznemu osoby autystycznej
 prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy i specjalistów wspierających dzieci z autyzmem
 od 2 lat prowadzimy ośrodek terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w Warszawie gdzie maluchy i rodzice
otrzymują specjalistyczną pomoc

As part of its charitable Foundation finances:
 treatment, therapy and rehabilitation of people with autism in various forms required a person
 rehabilitation camps, rehabilitation equipment
 specialized diet
 assistance in caring for people with autism in their home environment preventing social exclusion
autistic person
 conduct training for volunteers and professionals to support children with autism
 2 years we have therapeutic center for children with autism in Warsaw, where toddlers and parents
receive specialist help

Na przełomie niespełna 6 lat działalności zrealizowaliśmy wiele programów we współpracy z wojewódzkimi i
miejskimi jednostkami samorządowymi z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Ale
to wszystko są działania krótkotrwałe, dotowane na określone projekty, nie dające szansy stworzyć szansy
na pomoc w sposób ciągły z uwagi na ograniczone w czasie trwanie zadań publicznych.

At the turn of almost 6 years in business we have realized many programs in collaboration with provincial
and municipal local government units of social assistance for people with disabilities. But these are all
short-term activities, funded for specific projects, not giving a chance to create a chance to help in a
continuous manner due to the limited time duration of public tasks.

Kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie miejsca, które stanie się zarówno placówką opieki, terapii ale
przede wszystkim DOMU dla już wchodzących w dorosłość osób z autyzmem, które do końca swojego życia
pozostaną zależne od innych ludzi.
To grupa dzieci, których los leży dosłownie w naszych rękach. System pomocy społecznej w Polsce nie
uwzględnia specyficznych potrzeb takich osób. Stworzenie im odpowiednich warunków do życia i
odmiennego sposobu funkcjonowania pozwoli osobom z autyzmem czuć się bezpiecznie. Nasze dzieci
zasługują na to by odnaleźć kawałeczek własnego miejsca na Ziemi, zwłaszcza wtedy kiedy rodzice odejdą
lub nie będą z powodu starości w stanie opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi.

Another important step is to create a place that will become both facility care, therapy, but primarily
HOUSE for longer included in adulthood of people with autism, which by the end of his life will remain
dependent on other people.
This group of children, whose fate is literally in our hands. The social welfare system in Poland does not
account for the specific needs of such persons. Creating the right conditions for life and a different way of
functioning people with autism will feel safe. Our children deserve to find a piece of their own place in the
world, especially when they leave or when the parents are not due to old age, incapable of caring for
disabled children.

Takim miejscem będzie OSTOJA SILENTIO – miejsce życia, ich dom.

Such a place would OSTOJA Silentio - a place of life, their home.

Każdy z Państwa może przyczynić się do jego szybszego powstania przekazując 1% podatku
w zeznaniu rocznym PIT,

Each of you can contribute to the rapid emergence giving 1% tax on annual tax return PIT typing
KRS: 0000 326 128

wpisując nr KRS: 0000 326 128

or donate:

lub darowiznę:

Bank Pekao SA: 42 1240 1125 1111 0010 2381 3466

Bank Pekao SA: 42 1240 1125 1111 0010 2381 3466

Thank you.
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Marynarska Business Park
ul. Tasmowa 7, Bldg D 02-677 Warszawa
T: +48 22 520 28 02 / F: +48 22 520 28 86
E: committee@ipcci.pl W: http://www.ipcci.pl
www.facebook.com/ipccipl
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INDO POLISH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES (IPCCI),
is registered Organization with Polish Government with KRS Number : 0000315057
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