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FUHRMAI/^/ S,A,

Firma jest członkiem Business Centre Club,
organizacji przedsiębiorcow założonej w 1991 roku,

do ktorej została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna,
przestrzegająca zasad etyki kupieckiej,

akceptująca zasady kodeksu honorowego.

Marek Goliszewski

9
Warszawa, 3 kwietnia 2015 roku - 2 kwietnia 201,6 roku

l

C entre
Club

Busine§§

J^"^*-)

t

prezes Business centre club

Zasady regulujące Drryznanie

i
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Rekomendacja ma pomagac członkom BCC w prowadzerłi..i
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potwierdzając ich wiarygodno.(ć oraz przestrzeganie prze: i,,ici: ,,,l,;l.i
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Honorcłwego Członka BCC,
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Rekomendację może otrzymac każdy członek BCC na poc;ątkii

,.,j<i,esu

c;łont:orł,ski.,gil

LpTzyjego odnawianiu.
3.

Rekomendacja jest ważna tylko w okresie członkostwa firnry rv BCC.

4.

Rekomendacja składana jest na fęce szefa firmy lub innej, rvska:anej przcz niego, ilsol.\,.
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Członek BCC, przyjmując Rekomendację, potwierdza znajrlnroś.:zil,sili] ninir:js;ego

i,:gili:ii,l,tittt_i

i zobowiązuje się do ich przestrzegania ze Statutu BCC:
1.1. Członkowie
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BCC

wstępują do Klr"rbu, w celu,

9.5. Człorrek BCC płlwilliclr s|:lli.,i,i. i,,:or clla

wzajemnej pomocy i wspołpracy,
uzyskania poczucia bezpieczeństwa
zawodowego

środowiskr cxaz łuztx społec:rr-;"
9.8. Członek BCC, j;rko organizator pracy innych

- grupowego

ludzi .ląży i{o irł,tl,zenia rrowl,ch lrriejsc pracy olaz

i indywidualnego.
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BCC

ttspiłii,iiiai

występuje w obronie interesow członkow

9.12. (...)

Kiubu oraz udziela im rekomendacji.
8.1.

Członkow BCC obowiązują zasady zawarte
w Statucie

BCC

Członek BCC - podmiot gospodarczy, dba
o to, aby w Klubie reprezentowały go osoby,
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c§, Członek BCC

iiłtlilakil'lv

cio.hov,,uje

punkiualn,v i przestrzega

oraz ogolne zasady et_vki

kupieckiej i dobrych obyczajow.
9.4.

fair

{_.

lił jej clrganizacji.
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jesr s.',litlny,

strii".ti.

9.14. (...) Członek BCC rest solidarn1,, udziela koleżenskiej

c\,

pomocy i służyracl,ą inr4m członkom Klubu,
Członek

BCC

daje pierrvszeństwo innym członkom

ktore (...) systematycznie regulują swoje

Kiubu w wyrnianie informacji, doświadczeń oruz

zobowiązan ia rvobec państwa.

w prowadzonych interesach.
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