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Seminaria biznesowe –
Doing business in India – Doing business in Poland
w Warszawie i we Wrocławiu z okazji wizyta delegacji indyjskiej
ze stanu Gudźarat

Vibrant Gujarat delegation's visit to Poland from September 4-7, 2014.
Seminars Doing Business in India – Doing Business in Poland
in Warsaw and Wroclaw

W ramach wstępu do VII forum biznesowego
Vibrant Gudźarat Summit, zaplanowanego na 1113 stycznia 2015 r. w Gandhinagarze, stolicy
indyjskiego stanu Gudźarat, delegacja pod
przewodnictwem G.C. Murmu, szefa sekretariatu
ministra rządu stanu Gudźarat, złożyła w Polsce
wizytę w dniach 4-7 września 2014 r. z myślą o
promocji regionu, nawiązaniu współpracy,
zwiększeniu możliwości inwestycji oraz stworzeniu
klimatu sprzyjającego inwestowaniu w stanie
Gudźarat.

As a prelude to the 7th Vibrant Gujarat Summit from
January 11-13, 2015 at Gandhinagar, Gujarat, India
a delegation led by Mr. G. C. Murmu, Principal
Secretary to Chief Minister, Government of Gujarat
visited Poland from September 4-7, 2014 with a
view to disseminate, collaborate and intensify the
investment opportunities and investment climate in
the State of Gujarat
The delegation had representatives from the
corporate companies like TATA, Reliance, Amul
and the public sector apart from iNDEXTb, KPMG
and Cll. The delegation attended programmes in
Warsaw and Wroclaw organized in partnership by
Indo-Polish Chambers of Commerce and Industry,
KIG and India Russia Center in Poland, which was
attended and opened by Deputy Ministers of
Economy Mr. Jerzy Witold Pietrewicz and
Undersecretary Foreign Affairs Mrs. Katarzyna
Kacperczyk and senior officials of the Republic of
Poland. B2B meetings and interactions with the
leading members of the trade and industry and with
representatives from educational institutions and
think tanks were the other highlights of the
delegation's visit.

W skład delegacji weszli przedstawiciele takich
firm, jak TATA, Reliance, Amul oraz sektora
publicznego (iNDEXTb, KPMG oraz Cll). Delegaci
wzięli udział w konferencji w Warszawie i Wrocławiu
zorganizowanych we współpracy z IPCCI oraz
Krajową Izbą Gospodarczą. Uroczystego otwarcia
dokonał uczestniczący w konferencji Jerzy
Pietrewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki, oraz Katarzyna Kacperczyk,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, a także inni wysokiej rangi
urzędnicy państwowi. Spotkania biznesowe oraz
rozmowy z czołowymi przedstawicielami handlu i
przemysłu, a także osobami reprezentującymi
instytucje edukacyjne i think tanki były drugim
istotnym punktem w programie wizyty delegacji.
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„Dialog na szczeblu regionalnym odgrywa istotną
rolę w pogłębianiu polsko-indyjskiej współpracy
gospodarczej. Bardzo się cieszę, że nasze relacje
nie ograniczają się do współpracy między rządami
obu krajów i budowane są również na poziomie
regionów” - podkreśliła wiceminister Katarzyna
Kacperczyk, która przyjęła delegację
reprezentującą indyjski stan Gudźarat. Spotkanie
odbyło się 5 września w Warszawie.
Odnosząc się do prężnie rozwijających się
stosunków dwustronnych, w tym współpracy
gospodarczej, wiceminister Kacperczyk
podkreśliła, że celem Polski jest podniesienie
poziomu stosunków z Indiami do rangi partnerstwa
strategicznego. Podkreśliła również rolę IPCCI,
kierowanej przez J.J. Singha, stanowiącej
platformę dla firm polskich i indyjskich i
umożliwiającej zacieśnienie współpracy handlowej
i przemysłowej.

“Regional dialogue plays an important role in the
deepening of Polish-Indian business cooperation. I
am glad that our relations are extending beyond a
regular intergovernmental cooperation and are
being built also on a level of regions,” said Deputy
Minister Katarzyna Kacperczyk, who had a meeting
with a government delegation from the Indian state
of Gujarat. The meeting was held in Warsaw on 5
September.Referring to the thriving bilateral
relations, including the economic cooperation,
Deputy Minister Kacperczyk stressed that Poland's
goal is to raise the level of relationship with India to
that of strategic partnership, she also praised the
role of Indo Polish Chamber of Commmerce &
Industries under the leadership of Mr. J J Singh
which is providing platform for both Polish and
Indian business to increase trade and industry
between the two countries.
The seminar both in Warsaw and in Wroclaw was
attended by plenty of entrepreneurs which shows
growing interest in building business relation
between two country. IPCCI with organizers and
partners of the event would like to thanks all
participants.

Na seminaria w Warszawie i we Wrocławiu przybyło
bardzo wielu przedsiębiorców. Świadczy to
niezbicie o rosnącym zainteresowaniu rynkiem
indyjskim i budowaniu relacji biznesowych między
oboma krajami. IPCCI wraz z pozostałymi
organizatorami i partnerami serdecznie dziękuje
wszystkim uczestnikom.

We provide materials on our website and on link:
http://ipcci.pl/prezentacjaGujarat.ppt

Dla zainteresowanych polecamy zapoznanie się
materiałami na naszej stronie i z prezentacją:
http://ipcci.pl/prezentacjaGujarat.ppt
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Światowy Szczyt Gospodarczy 2014, Mumbaj 10-13 września 2014r. Global Economic Summit 2014, Mumbai 10th-13th September 2014
Mumbaj po raz kolejny gościł uczestników czwartej
edycji Światowego Szczytu Gospodarczego,
najważniejszego wydarzenia organizowanego
przez World Trade Centre Mumbai oraz All India
Association of Industries. Tegoroczną edycję
poświęcono Azji, największemu rynkowi o wielkim
potencjale handlowym, inwestycyjnym i
technologicznym dla wielu sektorów. W szczycie
wzięło udział 500 liderów z Azji i innych
kontynentów. Sesje plenarne, dyskusje panelowe,
wystawy, spotkania biznesowe, wizyty handlowe i
wydarzenia kulturalne zorganizowane w ramach 3dniowego szczytu stanowiły doskonałą okazję do
nawiązania nowych kontaktów.
Wiadomo powszechnie, że rozwój gospodarczy
Azji możliwy był w znacznej mierze dzięki
inwestycjom oraz wymianie handlowej z Europą,
Afryką, Australią, Bliskim Wschodem oraz obiema
Amerykami. Organizatorzy szczytu zdają sobie
sprawę z tego wpływu i zapraszają partnerów z
innych części świata do poszukiwania nowych
możliwości współpracy. Szczyt stanowi zarazem
okazję dla krajów azjatyckich, które mogą
promować swoje regiony.
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Wśród uczestników szczytu była delegacja IPCCI
oraz przedstawiciele branży infrastrukturalnej,
transportowej, lotniczej i spożywczej, którzy
współpracują z Panem Adamem Biskiem,
Prezesem India Russia Center in Poland. Sesje
oraz spotkania biznesowe okazały się bardzo
owocne dla delegatów. Podczas szczytu do
delegacji dołączył Tomasz Łukaszuk, ambasador
Polski, który był najważniejszym prelegentem
podczas sesji dotyczącej Polski. Podczas rozmów
z członkami delegacji ambasador dzielił się swoimi
obserwacjami i przemyśleniami dotyczącymi Indii
oraz możliwości przyszłej współpracy.

Mumbai once again hosted the 4th edition of the
Global Economic Summit, the flagship event of the
World Trade Centre Mumbai and All India
Association of Industries. This edition featured
Asia, the largest market which provides a great
potential for trade, investments and technology
across sectors. The Summit w gathered 500
leaders from Asia and beyond. Over 3 days, the
summit offered various networking opportunities
which included plenaries, panel discussions,
exhibition, B2B meetings, Industry visits and
cultural events.

Vijay Kalantri, wiceprezes World Trade Centre
Mumbai oraz prezes All India Association of
Industries, uhonorował ambasadora Tomasza
Łukaszuka i obiecał dalsze wsparcie ze strony
reprezentowanych przez niego organizacji oraz
IPCCI w Polsce w celu zacieśnienia współpracy i
podwojenia wartości wymiany handlowej między
oboma krajami. Specjalne podziękowania
skierował do Pana Adama Biska.

It is a well-known fact that the growth of Asia has
been possible largely due to the investments and
trade that has flowed from other continents namely
Europe, Canada, Africa, Australia, Middle East and
Americas. The summit acknowledges their
immense contribution and invites global partners to
explore newer avenues for co -operation.
Simultaneously, the summit also invites Asian
economies to seize this opportunity to promote their
respective region during the summit.
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Indo Polish Chamber of Commerce attended the
summit with a delegation from Poland comprised of
Infrastructure, Shipping, Aviation and food industry
representatives from Wroclaw who are cooperating
with Mr Adam Bisek, President of India Russia
Center in Poland. The sessions and B2B meetings
were quite fruitful for the delegates. H.E. Mr.
Tomasz Lukaszuk , Ambassador of Poland joined
the delegation at the Summit and was a Key
speaker at the session representing Poland. Mr.
Ambassador also interacted with the delegation
providing them his thoughts and valuable inputs
about India and potential in the future cooperation.
Mr. Vijay Kalantri, Vice President of World Trade
Centre, Mumbai and President of All India
Association of Industries Honored H.E.Mr.Tomasz
Lukaszuk, Ambassador of Poland and promised
continued support from the organizations
represented by him and IPCCI , Poland to
cooperate and double the trade between the two
countries. He specially praised initiative of Mr Adam
Bisek.
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Polska-Indie. W kierunku efektywnego modelu
dyplomacji gospodarczej

Poland-India. Towards an effective model of economic diplomacy

25 września odbyła się w Sejmie RP konferencja
zorganizowana przez Centrum Studiów Polska
Azja oraz Komisję Spraw Zagranicznych Sejmu
RP. Celem debaty było m.in. zebranie propozycji
służących wzmocnieniu dyplomacji ekonomicznej
w kontaktach Polski z Indiami. Zaproszeni goście
reprezentowali administrację rządową, organizacje
poza rządowe oraz biznes. Konferencję otworzył
minister Grzegorz Schetyna, który w swoim
wystąpieniu podkreślił dobre relacje polskoindyjskie wskazując na obchodzone w tym roku 60lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych.
Zwrócił przy tym uwagę na wciąż rosnące obroty
handlowe, które w 2013 r wyniosły prawie 2 mld
USD. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył także, że
polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej
współpracują z indyjskimi m.in. w sektorze
przetwórstwa żywności, przemyśle
farmaceutycznym czy energii odnawialnej.

The conference began with a short film with a
message from Narendra Modi, the Prime Minister of
India, who encouraged the countries from all over
the world to cooperate with India. September 25
was a special date, because this was the day when
the Prime Minister addressed the partners in a
special speech, which reached the audience
through diplomatic posts and organizations.
At this conference, JJ Singh, the President of
IPCCI, made a presentation Make in India,
prepared by the Indian government especially on
the occasion of the Prime Minister's speech. He
stressed on the role of entrepreneurs in building
relationships, the increased interest in India as
evidenced by a number of delegations visiting
Poland and travelling to India. The positive
atmosphere created by the central government
promotes activation of entrepreneurs.
The conference attracted a lot of interest; it was
transmitted online to the participants, who due to
the lack of seats could not participate in it.

Konferencja rozpoczęła się krótkim filmem z
przesłaniem od Premiera Indii Narendry Modi, który
zachęcał kraje całego świata do współpracy z
Indiami. 25 września była to szczególna data,
ponieważ właśnie w tym dniu Premier zwrócił się do
partnerów w specjalnym wystąpieniu, które
poprzez placówki dyplomatyczne i organizacje było
dotarło do rzeszy odbiorców.

On 25th September a conference was held in the
Sejm, organized by the Poland-Asia Study Centre
and the Foreign Affairs Committee of the Sejm of
the Republic of Poland.

Na tejże konferencji Prezes IPCCI JJ Singh dokonał prezentacji Make in India, przygotowanej przez rząd
indyjski specjalnie z okazji wystąpienia Premiera. Podkreślił od siebie rolę przedsiębiorców w budowaniu
relacji, wzmożone zainteresowanie Indiami przejawiające się liczbą delegacji odwiedzających Polskę oraz
wyjeżdzających do Indii. Pozytywny klimat kreowany przez administrację rządową sprzyja aktywizacji
przedsiębiorców.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, była ona transmitowana online dla uczestników,
którzy z braku miejsc nie mogli w niej uczestniczyć.
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The aim of the debate was, among others, to collect proposals for strengthening economic diplomacy in the
contacts between Poland and India. The invited guests represented the central government, nongovernmental organizations and business entities. The conference was started by Minister Grzegorz
Schetyna, who in his speech emphasized good Polish-Indian relations, pointing to the celebration of the
60th anniversary of the establishment of diplomatic relations which is held this year. He also drew attention to
the ever increasing volumes of trade, which in 2013 amounted to nearly $ 2 billion. The head of Polish
diplomacy also noted that Polish companies are increasingly willing to cooperate with Indian firms, among
others, in the sector of food processing, pharmaceuticals, and renewable energy.

September, 2014

Page 6

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami
Make in India:.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji:
Link do prezentacji / Link to Presentation:
http://www.polska-azja.pl/2014/09/30/rekomendacjeuczestnikow-konferencji-cspa-i-sza-polska-indie-wkierunku-efektywnego-modelu-dyplomacji-ekonomicznej/
Retransmisja całej konferencji
/ Webcast of the conference:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp?documen
tId=BD8DE9C9EF9FE89BC1257D5600464A34
Relacje medialne / Media Relations::
Otwarcie konferencji było transmitowane przez TVN24
Jedynka Polskiego Radia (od 4.40)
http://www.polskieradio.pl/13/2772/Artykul/1243575,
MSZ
http://goo.gl/xHV65l
Artykuł Dr Krzysztofa Iwanka z CSPA,
który otrzymaliście Państwo w czasie konferencji
POLSKI
http://www.polska-azja.pl/2014/09/25/k-iwanek-tekstzaprezentowany-podczas-konferencji-polska-indie-wkierunku-efektywnego-modelu-dyplomacji-gospodarczej/
ENGLISH
http://www.polska-azja.pl/2014/09/25/k-iwanek-textpresented-during-the-poland-india-towards-an-efficientmodel-of-economic-diplomacy-conference/
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ANNAPOORNA, 24-26 września, Mumbai

ANNAPOORNA September 24th -26th, Mumbai

Polska uczestniczyła w 9. edycji targów
Annapoorna World of Food India zorganizowanych
w hali nr 5 Bombay Exhibition Centre w pawilonie
Unii Europejskiej. Na czele polskiej delegacji
złożonej z przedstawicieli 30 firm z branży
spożywczej stał wiceminister rolnictwa Tadeusz
Nalewajk. W skład delegacji wchodziła również
Anna Kalata reprezentująca Indo-Polish Chaber of
Commerce (IPCCI), Mirosław Maliszewski, poseł
na Sejm i prezes Związku Sadowników RP. Targi
Annapoorna World of Food India 2014 stanowią
wyjątkową platformę dla branży spożywczej,
skupiającą wszystkich najważniejszych
producentów żywności i napojów oraz
powiązanych z nimi dostawców z całego świata.
Najważniejsze produkty wystawiane w polskim
pawilonie to napoje alkoholowe i bezalkoholowe
oraz owoce i produkty mleczne. Jako kraj o dużej
różnorodności biologicznej, bogatej kulturze i
długiej historii, Polska obfituje w jedyne w swoim
rodzaju produkty żywnościowe. Polska jest jednym
z największych eksporterów jabłek i żywności
przetworzonej. Polskie produkty mają
niepowtarzalny smak, który docenili konsumenci w
Europie i w innych częściach świata.

Poland participated in the 9th Edition of
Annapoorna World of Food India organised at Hall
no. 5, Bombay Exhibition Centre as part of the
European Union Pavilion. The Deputy Minister of
Agriculture, Mr. Tadeusz Nalewajk was leading the
Polish delegation of 30 companies representing
Polish food trade, among the delegation were Mrs.
Anna Kalata representing Indo-Polish chamber of
commerce, Mr. Miroslaw Maliszewski, Member of
Parliament and President of Polish Apples Growers
Association. Annapoorna World of Food India 2014,
is a unique platform for Food & Beverages trade by
who's who of the industry to witness the latest food,
beverage and allied suppliers from around the
world. The highlights for The Polish Pavilion include
alcoholic and non-alcoholic drinks, fruits and dairy
products. As a country of broad bio-diversity, rich
culture and long history, Poland is abundant in
exceptional and unique food products. Poland is
one of the biggest world exporters of apples and
processed foods.

Polish products have a unique taste and people in
Europe and outside Europe appreciate the taste.
Poland aims to share the technical know how to its
Indian Counterpart. Polish agricultural and food
products are natural, mouth-wateringly tasty and
healthy, because they are made of natural
ingredients, their quality being high and stable. Few
Polish Companies participating at The Annapoorna
World of Food India 2014 include OBRAM is a
Polish company which provides comprehensive
solutions for food and beverages business focused
on dairy sector, Blue Mountain Group: Natural fruits
juices, Lactima: Cheeses, Bakoma: Yoghurts, H2O
:Vodka, Ambra: Alcohols, Polanin: Vodka,Jantonone of the leading Polish producers of Alcoholic
drinks (Kadarka wines, Barmanska lemon and
cherry, Imyglikos, and others

Polska chce udostępnić techniczne know-how
indyjskiemu kontrahentowi. Polskie produkty rolne i
spożywcze są naturalne, pyszne i zdrowe,
ponieważ zawierają naturalne składniki, a ich
jakość jest wysoka i stabilna. Wśród kilku polskich
firm uczestniczących w targach Annapoorna World
of Food India 2014 jest OBRAM, polski dostawca
kompleksowych rozwiązań dla producentów
żywności i napojów z sektora mleczarskiego, Blue
Mountain Group: naturalne soki owocowe, Lactima:
sery, Bakoma: jogurty, H2O: wódka, Ambra:
alkohole, Polanin: wódka, Janton - jeden z
czołowych polskich producentów napojów
alkoholowych (wina Kadarka, Barmanska
cytrynowa i wiśniowa, Imyglikos i inne).
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92 urodziny Miasta Zabrze
Miasto Zabrze jest prężnie rozwijającym się
ośrodkiem, które jeszcze niedawno kojarzyło się z
przemysłem ciężkim – węglem i stalą a obecnie jawi
się jako centrum usług, kultury i nauki. Wszystko to
dzięki prężnie działającym władzom miasta, które
postawiły na rewitalizację miasta w tym
udostępnienie kopalni Giudo, która jest jedynym
swego rodzaju ośrodkiem dziedzictwa
poprzemysłowego. Obecna Pani Prezydent
Miasta – Pani Małgorzata Mańka-Szulik – wzorowo
zarządza miastem powodując, że staje się ono
wzorem do naśladowania. W Zabrzu świetnie
wykorzystywane jest wsparcie Unii Europejskiej,
ślady wykorzystania funduszy europejskich
widoczne są na każdym kroku. Doceniają to
również inwestorzy, którzy chętnie odwiedzają
Zabrze, zapoznają się z jego ofertą i deklarują
współpracę. IPCCI zrealizowało właśnie w Zabrzu
kilka projektów, odwiedził je Pan Srenik Sett, Indie
zostały pokazane mieszkańcom podczas
c o r o c z n y c h t a r g ó w. M i a s t o j e s t ś w i e t n i e
przygotowane pod inwestycje, są specjalne strefy
ekonomiczne, podniósł się poziom dróg przy
jednoczesnym dbaniu o ekologię. Przede
wszystkim jednak inwestorzy spotkają tutaj
przyjaznych ludzi oraz urzędników, którzy
pomagają biznesowi, stwarzają dogodne warunki.
Jednym z przykładów jest współpraca z siecią
hoteli Diament. Specjalnie dla inwestorów został
otwarty w Zabrzu hotel 4 gwiazdkowy.
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92th anniversary of Zabrze
We wrześniu miasto obchodziło 92 rocznicę nadani
praw miejskich. Okazję tę celebrowano przez kilka
dni. Mieszkańcy czynnie się włączyli i korzystali ze
specjalnie przygotowanych atrakcji. Obchody
kończył koncert w Domu Muzyki i Tańca gdzie
licznie zgromadzeni goście wysłuchali największe
przeboje musicalowe w wykonaniu artystów
Fi l h a r m o n i i Za b r z a ń s k i e j i Te a tr u R o m a .
Zorganizowany 28 września urodzinowy koncert
galowy był okazją do wręczenia nagród prezydenta
miasta w dziedzinie kultury, gospodarki I
innowacyjności.
Przedstawiciele JJ Singh i Joanna Mazurkiewicz
byli gośćmi tego wydarzenia jako stali partnerzy
Zabrza. Życzymy Pani Prezydent dalszych
sukcesów i wierzymy, że miasto będzie nadal
bardzo prężnie się rozwijało z korzyścią dla jej
mieszkańców.

The City of Zabrze is a rapidly developing centre,
which until recently was associated with heavy
industry - coal and steel, and currently stands as the
centre of services, culture and science. All this is
thanks to the dynamic activities of city authorities,
who opted for the revitalization of the city including
providing the access to the Giudo mine, which is the
only centre for industrial heritage of its kind. Mrs.
Małgorzata Mańka-Szulik, the current Mayor,
perfectly manages the city, causing it to become a
role model. The support of the European Union is
used in Zabrze to a great extent. The evidence of
the use of the European funds is visible at every
step. This is also appreciated by investors, who
willingly visit Zabrze, get acquainted with its offer,
and declare cooperation. I P C C I has just
implemented several projects in Zabrze. The city
was visited by Mr. Srenik Sett. During the annual
fair, India has been shown to Zabrze residents. The
city is well prepared for investments, there are
special economic zones. The level of roads
improved with a simultaneous care about the
environment. Above all, however, investors will
meet friendly people and officials here who help the
business and create favourable conditions. One of
the examples is the cooperation with a network of
Diamond hotels. Especially for investors, a 4-star
hotel has been opened in Zabrze.
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In September, the town celebrated its 92th
anniversary of granting municipal rights. This
occasion was celebrated for several days. The
residents actively participated in this event and
enjoyed the specially prepared activities. The
celebration ended with a concert at the House of
Music and Dance where numerous guests listened
to the greatest musical hits by the artists of Zabrze
Philharmonic and the Roma Theatre. The
anniversary gala concert, organized on 28th
September, was an opportunity for granting
Mayor's awards in the fields of culture, economy
and innovation.
The representatives, JJ Singh and Joanna
Mazurkiewicz, were the guests of the event as
regular partners of Zabrze. We wish Mrs. Mayor
further success and we believe that the city will
continue to evolve very rapidly for the benefit of its
residents.
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Krykiet w Polsce, odbijanie na światowym poziomie!

Cricket in Poland , Striking at best !!!!

Pierwszy mecz sezonu. 26 kwietnia po południu
nad Warszawą wisiały ciężkie, deszczowe chmury.
Na niedzielę zapowiadano intensywne opady, a
drużyna WCC-B miała rozegrać swój pierwszy
mecz. Fatalna pogoda sprawiła, że nasz
początkowy entuzjazm stopniowo opadał. Z
pomocą niebios udało nam się jednak rozegrać cały
mecz na terenie Panorama Club.
Nowo utworzona drużyna WCC-B, w której składzie
jest kilku debiutantów, była bardzo blisko
osiągnięcia wyniku wyznaczonego przez WUCT,
ale ostatecznie przegrała. Wszystkim członkom
naszej ukochanej drużyny B życzymy sukcesów.

The 1st match Of season.it was 26th april saturday
afternoon, Warsaw was down under heavy rain
spells.The prediction for sunday was rain
showers.WCC-B were to play their debut match.All
excitment In our team was fading because of
weather.But with gods grace we played whole
match without a single drop of raindrop In
Panorama Club.
WCC-b Team a fresh team with few really new
players did pretty well to chase down the target set
by WUCT, but lost eventually .All the very best to
our beloved B Team members.

Podczas długiego majowego weekendu WCC
zorganizował pierwszy w historii sportu w Polsce
turniej krykieta rozgrywany w formule meczów
jednodniowych (ODI), w którym zmierzyły się cztery
kluby. Dwa mecze rozegrano w Łodzi (WKX1vs
ŁCC oraz WUCT vs ŁCC). Drużyna WCC rozegrała
swój pierwszy mecz 1 maja w Warszawie przeciwko
WUCT. W tym meczu batsmani WCC uzyskali
rekordowe wyniki.
Choć wyrównanie uzyskanego przez WCC wyniku
438 było niemal niemożliwe, przeciwnicy nie
poddali się i zdołali zgromadzić kilkaset runów.
Babu i Vineet zdobyli maiden century (po raz
pierwszy w tym sezonie), uzyskując odpowiednio
163 ORAZ 147 runów.
Mecz zaplanowany na 3 maja został odwołany z
powodu złej pogody i rozegrano go następnego
dnia.
3 maja, w dniu polskiego święta narodowego, kibice
oglądający ekscytujący jak zawsze mecz między
WCC I WKX1 mieli rozdarte serca. Uzyskany przez
WCC awans do finału był zasługą wszystkich
graczy.
W finałowym meczu drużyna ŁCC została
zmiażdżona przez zawodników WCC. Łodzianie
nigdy nie zapomną tej druzgocącej porażki.
Dumnym zwycięzcą turnieju meczów
jednodniowych został WCC.

11 maja drużyna WCC-B rozegrała mecz z
WKX11. Doskonała gra bowlerów WCC -B
pozwoliła na wiele szybkich wicketów, które
postawiły zawodników Kings w trudnej sytuacji.
Batsmani WCC-B rozegrali jednak słabszy mecz,
co doprowadziło do porażki.
18 maja klub WCC zmierzył się z ŁCC i dzięki
świetniej postawie bowlerów ŁCC nasz zespół
został wyeliminowany po zdobyciu 101 runów.
Dzięki doskonałej grze całej drużyny, szczególnie
bowlerów Vineeta i Janaka, drużyna ŁCC straciła
wszystkich zawodników, zdobywając tylko 63 runy.
Mecz zaplanowany na 25 maja został odwołany,
ponieważ po silnych opadach deszczu w
Warszawie klubowe boisko było zbyt grząskie.
Mamy nadzieję, że wznowimy rozgrywki, gdy tylko
pogoda się poprawi. Zostańcie z nami!
Długo oczekiwany turniej Pucharu Polski 2014
został rozegrany w czerwcu.
4 dni, 7 zespołów i 14 meczów rozegranych w
dniach 19-22 czerwca.
Mogliśmy cieszyć się wspaniałą atmosferą i
emocjonującymi spotkaniami śledzonymi przez
dużą liczbę widzów. Śmiech i łzy, żal i radość - w
turnieju nie zabrakło niczego.

Being almost impossible to chase total of 438 raised
by WCC the oponents tried best AND could reach
few hundred runs.Babu & Vineet scored their
maiden this seasons century.163 AND 147
respectively.

4days,7teams and 14 matches all played from 19th
of June till 22nd June.
We had above all fantastic atmosphere,thrilling
encounters and lot of spectators.Tears and
Smile,Sorrow and Joy,this all you will witness
during the tournament.
finals was played between Lodz Cricket Club and
tournament organizers Warsaw Cricket Club.
Warsaw cricket Club comfortably winning the cup
.proud winners!!!!!
Closing ceremony after finals was Honored by
presence of HMA Robin Barnett AND delegate on
behalf Of Burmistrz from Urząd Dzielnicy Wawer Mr
Jacek Sadomski
So far so good -Congratulations Madhup Sharma
our Captain for This season.
www.warsawcricketclub.pl

3rd may match was called off due to bad weather
and played on the following day.

follow for more cricket in Poland on:
https://www.facebook.com/warsawcricket.

W meczu finałowym Warsaw Cricket Club nie dał
szans przeciwnikom i zdobył puchar. Dumni
zwycięzcy!

3rd may -Poland Constitution Day-witnessed
exciting as always heart breaking match between
WCC AND WKX1.Advance to finale for WCC was
achieved by Team contribuition from all players.

authors:warsaw cricket club
warsawcricketclub@wp.pl

Ceremonię zamknięcia zaszczycił swoją
obecnością Robin Barnett oraz Jacek Sadomski,
przedstawiciel Burmistrza Dzielnicy Wawer.

LCC was thrashed to the ground in the finals
against WCC ,with a defeat they will never forget In
life.WCC are the proud winners of the odi series .

W finale Łódź Cricket Club zmierzył się z
gospodarzem turnieju - Warsaw Cricket Club.

Oby tak dalej! Gratulacje dla Madhupa Sharmy,
naszego kapitana w tym sezonie.
www.warsawcricketclub.pl
więcej informacji na temat krykieta w Polsce na
profilu:
https://www.facebook.com/warsawcricket.
autorzy: Warsaw Cricket Club
warsawcricketclub@wp.pl
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During the longweekend of 1st few days in may
,WCC organised first ever in the history of Poland
cricket ODI series,played between four clubs.Two
matches being played In Lodz(WKX1vs LCC &
WUCT vs LCC).WCC played their 1st match In
Warsaw against WUCT on 1st may.This match
produced records on batting performances by WCC
players .

Long awaited competition of Polish Cup 2014
tournament played in June.

11th may WCC-B Team had a game against
WKX11.Astonishing performance by bowlers WCC
-b could get quite a few early wickets strangling the
Kings .The batters of WCC B did not perform upto
mark resulting In loss.
18th may WCC played against LCC AND In a
surprised bowling atttack of LCC our Team were out
for just 101runs.A great Team effort from all bowlers
especially Vineet AND Janak we could get LCC all
out for 63 runs only .
25th may's scheduled match was called off as
heavy flooding In warsaw caused the drowning OF
our Club Ground .Hoping we can start up soon after
weather gets better.Stay tuned!!!!!!!.

September, 2014
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O TMF Poland
TMF Poland jest częścią TMF Group, międzynarodowej firmy zajmującej się administracyjną
obsługą biznesu.
TMF Group istnieje na rynku polskim od ponad 19 lat. Pierwsze biuro powstało w Warszawie
w wyniku przejęcia działu księgowości i płac od PWC. Po kilku latach dogłębnej analizy
atrakcyjności największych miast w Polsce, zdecydowaliśmy się otworzyć drugie biuro
w Katowicach. Kolejnym etapem rozwoju było wykupienie działu księgowo-płacowego
od firmy Deloitte. Obecnie TMF w Polsce zatrudnia ponad 150 osób, a główna siedziba
znajduje się w Warszawie.

Zakres usług
Wsparcie przy rozpoczęciu działalności w Polsce

 Sprzedaż gotowych spółek typu „shelf companies”
 3 miesięczny pakiet usług posprzedażowych (podstawowa obsługa księgowa) adres
rejestrowy, aktualizacja danych)
Bieżąca obsługa administracyjna









Księgowość i raportowanie
Kadry i płace
Korporacyjno-sekretarska
Rozliczenia podatku VAT
Realizacja płatności elektronicznych
Zapewnienie dyrektora spółki
Usługi sekurytyzacyjne

Dodatkowe usługi

 Wynajem adresu na siedzibę spółki
 Stacjonarne biura do wynajęcia (1-12 osobowe)

Co nas wyróżnia?
Dzięki sieci ponad 100 biur w 75 krajach klienci mogą w dowolnym miejscu na świecie
rozpoczynać swoją działalność nie martwiąc się o obsługę administracyjną firmy, skupiając
się w 100 % na swoim biznesie. Całą resztą zajmuje się TMF Group. Klientem opiekuje się
dedykowana osoba lub zespół, który wspiera klienta na wszystkich rynkach bez względu na
miejsce prowadzenia działalności.

Czym zajmuje się TMF
Group?
Pomagamy firmom rozwijać się i inwestować
w skali globalnej. Nasi specjaliści do spraw
księgowości, administracji, kadr i płac
zlokalizowani w biurach TMF na każdym
kontynencie pomagają klientom prowadzić
biznes w różnych lokalizacjach na całym
świecie.
Dostarczając usługi outsourcingowe w ponad 75
krajach, TMF Group jest globalnym specjalistą,
który doskonale rozumie lokalne potrzeby.

tmf-group.com

Nasi klienci
Portfolio naszych klientów obejmuje wiodące firmy m.in. z branży energetycznej,
farmaceutycznej, handlowej, IT, lotniczej, motoryzacyjnej, nieruchomości, produkcyjnej,
telekomunikacyjnej, technologicznej, ubezpieczeń i wielu innych. Współpracujemy z ponad
40% firm z listy S&P 500 i Fortune 500.

Skontaktuj się z nami


Jeden z naszych klientów zarządza funduszami nieruchomości dla handlu detalicznego,
nieruchomości biurowych i prywatnych w Europie. Forma jego działalności wymagała
stworzenia licznych funduszy holdingowych, spółek zarządzających aktywami w różnych
krajach, zgodnych z lokalnymi przepisami. TMF Group pomógł klientowi przejmując
świadczenie usług księgowych we wszystkich lokalizacjach oraz koordynację usług poprzez
jeden punkt kontaktu. Pomogło to znacznie obniżyć koszty związane z obsługą administracyjną
biura we wszystkich krajach oraz zmniejszyło ryzyko posiadania wielu usługodawców.

Warszawa
TMF Poland sp. z o.o.
Pl. Piłsudskiego 1, p. IV
Metropolitan
00-078 Warszawa
T. +48 22 456 45 00
E. poland@tmf-group.com


Klient TMF Group działający w branży retail szukał sposobu na zmniejszenie
kosztów obsługi księgowej. Posiadał spółki w 22 krajach na całym świecie,
a w każdym z biur zatrudniał personel administracyjny. TMF przejął obsługę
księgową w tychże krajach, dzięki czemu koszty związane z utrzymaniem
działów księgowych zmniejszyły się o około 25 %. Klient zdecydował się również
na obsługę kadrowo-płacową. Obecnie TMF Group świadczy usługi księgowe oraz
kadrowo-płacowe w 40 krajach, w których klient prowadzi swoją działalność.

Katowice
TMF Poland sp. z o.o.
ul. Młyńska 11
40-098 Katowice
T. +48 32 253 50 70
E. katowice@tmf-group.com

Lubimy naszą pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli, że pracują
na ich sukces profesjonaliści w Polsce i na świecie. Zapraszamy do współpracy.
Mikołaj Pluciński
Prezes Zarządu
mikolaj.plucinski@tmf-group.com

Isidre Peralta
Dyrektor Zarządzający
isidre.peralta@tmf-group.com

Whilst we have taken reasonable steps to provide accurate and up to date information in this publication, we do not give any warranties or
representations, whether express or implied, in this respect. The information is subject to change without notice. The information contained
in this publication is subject to changes in (tax) laws in different jurisdictions worldwide.
None of the information contained in this publication constitutes an offer or solicitation for business, a recommendation with respect to
our services, a recommendation to engage in any transaction or to engage us as a legal, tax, financial, investment or accounting advisor. No
action should be taken on the basis of this information without first seeking independent professional advice. We shall not be liable for any
loss or damage whatsoever arising as a result of your use of or reliance on the information contained herein.
This is a publication of TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (contact@tmf-group.com). TMF
Group B.V. is part of TMF Group, consisting of a number of companies worldwide. Any group company is not a registered agent of another
group company. A full list of the names, addresses and details of the regulatory status of the companies are available on our website: www.
tmf-group.com. © March 2014 TMF Group B.V.

Globalny zasięg,
lokalna wiedza
Działamy w ponad
75 krajach w
regionach: EMEA,
APAC oraz w
Ameryce Północnej
i Południowej.
tmf-group.com

About TMF Group in Poland
TMF Poland is part of TMF Group, a leading global provider of high-value business services
to clients operating and investing globally.
TMF Group has been present in Poland for more than 19 years. The first Polish office was
opened in Warsaw as a result of the takeover of PwC’s accounting and payroll department.
After several years of thorough analysis of the attractiveness of the biggest cities in Poland,
we decided to open another office in Katowice. The next stage of development was the
acquisition of an accounting and payroll department from Deloitte. We now employ more
than 150 professionals in Poland.

Scope of services
Starting business in Poland

 SPV (ready-made shelf companies)
 Basic maintenance support services after company acquisition for three months (basic
accounting services) r
es rejestrowy, aktualizacja danych)
Ongoing services









Accounting and reporting services
HR and payroll services
Corporate secretarial services
VAT services
Cash management
Director, commercial proxy and attorney-in-fact services
Structured finance services

Supporting sevices

 Registered address
 Temporary offices (from one to 12 people)

What makes us different?

Who is TMF Group?
TMF Group helps the companies expand and
invest seamlessly across international borders.
Our expert accountants, administrative and
HR and payroll professionals help clients to
operate their corporate structures, finance
vehicles and investment funds.
With operations in more than 75
countries across EMEA, Asia Pacific and
the Americas, TMF Group is the global
expert that understands local needs.

TMF Group operates in more than 100 offices in more than 75 countries, making it easier
for our clients to establish a company anywhere in the world whilst focusing on their core
business. We can provide you with a single point of contact to help coordinate the dayto-day management of our partnership, and ensure clear communication across multiple
jurisdictions.

tmf-group.com

Our clients
We serve in the following industries: energy, pharmaceuticals, trade, IT, aviation, automotive,
real estate, manufacturing, telecommunication, technology, insurance and many others. TMF
Group cooperates with more than 40% of the companies listed in S&P 500 and Fortune 500.

One of our clients manages real estate funds for retail, office and private
properties in Europe. This necessitated the need to create numerous fund holding,
asset and management entities across multiple territories, compliant with varying
regulations. TMF Group’s international teams helped the client and took over the
bookkeeping with a single point of contact. This enabled the client to cut its backoffice admin headcount and reduce the risk of having multiple service providers.

TMF Group’s client from a retail industry was searching for an efficient way to
reduce accounting costs. The client operated in 22 countries in different continents and
employed administrative staff in each location. TMF Group took over the accounting work
in those countries, reducing the costs relating to accounting department maintenance by
25%. The client decided to outsource payroll and HR services from TMF Group as well.
Currently, we provide accounting, payroll and HR services to the client in 40 countries.

Contact us
Warsaw
TMF Poland sp. z o.o.
Pl. Piłsudskiego 1, p. IV
Metropolitan
00-078 Warsaw
T. +48 22 456 45 00
E. poland@tmf-group.com
Katowice
TMF Poland sp. z o.o.
ul. Młyńska 11
40-098 Katowice
T. +48 32 253 50 70
E. katowice@tmf-group.com

TMF Group’s professional staff support the success of our clients - in Poland and worldwide.
Find out how we can help you.
Mikołaj Pluciński
Prezes Zarządu
mikolaj.plucinski@tmf-group.com

Isidre Peralta
Dyrektor Zarządzający
isidre.peralta@tmf-group.com

Whilst we have taken reasonable steps to provide accurate and up to date information in this publication, we do not give any warranties or
representations, whether express or implied, in this respect. The information is subject to change without notice. The information contained
in this publication is subject to changes in (tax) laws in different jurisdictions worldwide.
None of the information contained in this publication constitutes an offer or solicitation for business, a recommendation with respect to
our services, a recommendation to engage in any transaction or to engage us as a legal, tax, financial, investment or accounting advisor. No
action should be taken on the basis of this information without first seeking independent professional advice. We shall not be liable for any
loss or damage whatsoever arising as a result of your use of or reliance on the information contained herein.
This is a publication of TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam Zuidoost, the Netherlands (contact@tmf-group.com). TMF
Group B.V. is part of TMF Group, consisting of a number of companies worldwide. Any group company is not a registered agent of another
group company. A full list of the names, addresses and details of the regulatory status of the companies are available on our website: www.
tmf-group.com. © March 2014 TMF Group B.V.

Global reach,
local knowledge
Operating in more
than 75 countries
across EMEA, Asia
Pacific and the
Americas.
tmf-group.com

