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Kwietniowe spotkanie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału odbyło się w  Instytucie Logistyki  
i Magazynowania na zaproszenie Dyrektora Grzegorza Szyszki – wieloletniego Członka WKK. Przybyli 
na spotkanie przedsiębiorcy z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat innowacyjnej 
działalności Instytutu, który jest czołowym Instytutem Badawczym o ogromnym potencjale i spekta-
kularnych osiągnięciach zarówno na skalę krajową jak i europejską. Gościem spotkania była też Beata 
Borowicz – Naczelnik wydziału Postępowania Audytowego Izby Celnej w  Poznaniu, która zaprezento-
wała bardzo korzystne dla importerów i eksporterów zmiany w procedurach celnych. W drugiej części 
spotkania Goście zostali zaproszeni do zwiedzenia Laboratorium, w którym mogli bliżej zapoznać się 
z innowacyjną technologią  EPC/RFID.

Witamy w WKK
Podczas spotkania w klubowym gronie powitani zo-
stali nowi Członkowie - Maciej Fiedler i Michał Ro-
dziewicz reprezentujący FIBAR GROUP Sp. z o.o.  
FIBAR zajmuje się sprzedażą inteligentnych domów, 
systemów do sterowania wszelkiego typu urządze-
niami w budynkach jednorodzinnych i użytkowych. 
Obecnie otwiera sieć salonów pokazowych w Pol-
sce. Spółka wyprodukowała najmniejsze i najno-
wocześniejsze rozwiązania w tej grupie produktów 
na świecie, umożliwiając sterowanie urządzeniami  
z dowolnego urządzenia mobilnego (np. telefon, 
tablet).

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ułatwienia w procedurach celnych
Naczelnik Beata Borowicz z Izby Celnej w Pozna-
niu w formie ciekawej prezentacji zaprezentowała 
dostępne ułatwienia celne w międzynarodowym ob-
rocie gospodarczym. W wielu procedurach zamiast 
dokumentów papierowych stosowane są już doku-
menty elektroniczne znacząco ułatwiające obsługę 
przedsiębiorstw (np. w zakresie procedury tranzytu 
funkcjonuje system NSTC, na etapie przewozu pro-
gram CELINA, w przypadku procedury wywozu sys-
tem ECS). Naczelnik Borowicz zachęcała też do ko-
rzystania z trzeciej formy procedur uproszczonych 
– procedury w miejscu, dającej możliwość dokony- 

 
 
 

 

 
 
 
 
wania zgłoszeń celnych nie w oddziale celnym, ale 
w siedzibie przedsiębiorstwa. Procedura ta pozwala 
na konkretne oszczędności ekonomiczne w postaci 
ułatwienia w należnościach celnych i podatkowych. 
Dodatkowo dokonując zgłoszeń celnych w tej pro-
cedurze termin uiszczenia opłaty celnej i podatku 
można znacząco przesunąć w czasie. Warto też po-
myśleć o ubieganiu się o prestiżowy status AEO (Au-
thorised Economic Operators), który można uzyskać 
po weryfikacji w ramach postępowania audytowego 
przeprowadzanego przez organy celne. 

Innowacyjny ILiM 
Instytut Logistyki i Magazynowania został zało-
żony w 1966 roku, a jego organem założycielskim 
jest Ministerstwo Gospodarki. Dyrektor Grzegorz 
Szyszka podkreślił, iż misją Instytutu jest „wdra-
żanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki  
i elektronicznej gospodarki do przedsiębiorstw.”  
Instytut realizuje prace badawczo-rozwojowe  
i usługi doradcze, które  podnoszą efektywność funk-
cjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów do-
staw. Zajmuje się również usprawnianiem procesów 
gospodarczych w administracji publicznej, a także 
pełni rolę organizacji krajowej GS1 wdrażającej no-
woczesne, oparte na najnowszych technologiach,  
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globalne standardy GS1 (kody kreskowe). W syste-
mie tym w Polsce obecnie funkcjonuje prawie 18 
tys. przedsiębiorstw, a w skali światowej jest ich 
ponad milion. Instytut jest koordynatorem i partne-
rem licznych projektów UE z obszaru logistyki i go-
spodarki elektronicznej. Kolejna sfera działalności 
Instytutu to popularyzacja posiadanej i ciągle po-
szerzanej wiedzy, poprzez prowadzenie działalności 
wydawniczej i edukacyjnej (ILiM jest założycielem 
Wyższej Szkoły Logistyki) organizację konferencji 
i kongresów. Instytut cały czas się rozwija zwięk-
szając sukcesywnie zatrudnienie (obecnie ok. 200 
os.) i obroty. W marcu br. rozpoczęła się rozbudowa 
Instytutu, która obejmuje powstanie nowoczesne-
go budynku laboratoryjno - biurowego na potrzeby 
„Krajowego Centrum Innowacji w Logistyce i e-
-Gospodarce”. Budynek będzie składał się z części 
laboratoryjnej, pomieszczeń biurowych, sal szkole-
niowych oraz parkingu podziemnego. Wartość inwe-
stycji to 21 mln zł. 

 
 

 
 

 
Administracyjny przełom - ePK
Szczegóły dotyczące nowoczesnych rozwiązań w za-
kresie komunikacji elektronicznej przedsiębiorstw 
z nowoczesną administracją przedstawił pracownik 
ILiM -  Artur Kośmider. Projekt ePK (Elektroniczny 
Punt Kontaktowy) i UEPA (Uproszczenie i Elektroni-
zacja Procesów Administracji) są projektami, które 
mają uruchomić jedno miejsce w sieci, gdzie każdy 
przedsiębiorca będzie mógł zrealizować wszystkie 
działania związane z e-administracją. Ułatwienia te 
będą dostępne w pełni w 2013 r. ILiM jest autorem 
wszystkich procedur i przygotowuje niezbędne apli-
kacje informatyczne do wdrożenia tego systemu. 
Warto też dodać, iż docelowo ma powstać jeden 
punkt kontaktowy w Unii Europejskiej, który usunie 
bariery w legislacji i komunikacji między unijnymi 
krajami, umożliwi standaryzację dokumentów i in-
tegrację systemów. 
Podczas spotkania zaprezentowano także model 
łańcucha dostaw opartego o standardy EPC i inno-
wacyjną technologię RFID, których działanie przed-
stawił Piotr Hołubowicz (ILiM).
Po zakończeniu prezentacji Dyrektor Grzegorz 
Szyszka zaprosił Członków WKK do zwiedzania Labo-
ratorium EPC / RFID oraz na poczęstunek. W labora-
torium można było przekonać się jak działa innowa-
cyjny system wykorzystujący technologie radiowe 
ECP/RFID i jak wykorzystują go przedsiębiorstwa.

 
 
 
 
 

 
Na bieżąco:

Pol-Car zaprasza w maju
Kolejne spotkanie WKK odbędzie się 12 maja br., 
(czwartek), o godzinie 17.00, w siedzibie firmy POL 
– CAR Sp. z o.o. (ul. Gorzysława 9; Poznań) na spe-
cjalne zaproszenie Członka naszego Klubu, Prezesa 
Zygmunta Garsteckiego. Tematyka spotkania bę-
dzie jak zwykle motoryzacyjna i bardzo ciekawa! 
Serdecznie zapraszamy!
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