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Szanowni Państwo, 

Bieżący rok jest dla Wessly Sp. z o.o. Auditing & Consulting rokiem szczególnym, 
jubileuszowym 25-lecia naszej działalności.

Jest to doskonała okazja, aby podziękować naszym klientom za obdarzanie nas 
przez te wszystkie lata zaufaniem. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem tak szerokie grono odbiorców naszych usług.

To dynamiczny rozwój Państwa firm oraz wymagające rozwiązania zagadnienia 
gospodarcze mobilizowały nas do pogłębiania wiedzy, poszerzania kompetencji 
i podwyższania profesjonalizmu naszych usług.

Wieloletnie relacje z Państwem wniosły do naszych działań najbardziej istotne w doradztwie wartości – 
zdolność rozumienia potrzeb klienta oraz zdeterminowanie do wydawania opinii jednoznacznych 
i komplementarnych. 

Dotychczasowe osiągnięcia stanowią dla Zespołu Wessly zobowiązanie na kolejne 25-lecie, aby nieustannie 
podnosić standardy i jakość realizowanych usług, a także, w ramach prawa, nadal uznawać dobro klientów za 
najwyższą wartość w naszych relacjach biznesowych. 

Z optymizmem patrząc w przyszłość wierzymy, że przyniesie nam ona wiele nowych wyzwań zawodowych 
i wielu usatysfakcjonowanych klientów.

Gorąco zapraszamy do zapoznania z naszą historią, osiągnięciami i największymi wartościami – naszym 
zespołem oraz klientami Wessly. 

Z poszanowaniem,

Wiesław Rozmysłowicz
Prezes Zarządu

Doradca podatkowy
Biegły rewident



Jubileuszowe retrospekcJe
Na uroczyste otwarcie jubileuszu 25-lecia działalności Wessly Sp. z o.o., wybraliśmy 
Pałacyk Szustra, zbudowany w roku 1775. Był on częścią romantycznego założenia 
ogrodowo-pałacowego, zaprojektowanego dla księżnej izabelli z czartoryskich 
lubomirskiej w posiadłości pod francuską nazwą Mon coteau (Moje Wzgórze), 
a w wersji spolszczonej Mokotów.
Uznaliśmy, że historyczna atmosfera tego miejsca wspaniale podkreśli istotę obchodów jubileuszu – wspomnienia, 
a retrospekcje te wspierane będą narracjami muzycznymi zespołu LUTOSŁAWSKI QUARTET.

Dlaczego wessly
Każda działalność ma swoją historię, podstawę. Korzeni Wessly poszukiwać należy już w latach 70-tych, kiedy 
jako pracownik Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego COOPEXIM jej założyciel, Wiesław Rozmysłowicz 
zdecydował się „zejść do podziemia”, a właściwie przyziemia domu, aby tam, w roku 1977 rozpocząć działalność 
swojej pierwszej prywatnej firmy. Jak większość prywatnych producentów w tamtych czasach, dla 
bezpieczeństwa podatkowego zrzeszony był w spółdzielni rzemieślniczej. Doświadczenie i wiedza ekonomisty 
nie poszły jednak w zapomnienie – stały się podstawą prac w Radzie Nadzorczej oraz Komisji Ekonomicznej, 
której przez lata przewodniczył. 

Działalność ta okazała się nieocenioną kuźnią wiedzy o prywatnej aktywności gospodarczej w warunkach 
polskiego socjalizmu. Budowa planów ekonomicznych, modeli ich finansowania to była tylko cząstka 
doświadczeń. 

Głównymi wyzwaniami tamtych lat było pokonywanie ograniczeń, czy wręcz blokad przedsiębiorczości 
kreowanych przez władze państwowe. 

Ważnym w tym zakresie doświadczeniem, był zaszczyt uczestnictwa – jako członek zespołu Związku Rzemiosła 
Polskiego – w konsultacjach z ówczesnym rządem w sprawie kształtu nowej ustawy o rzemiośle, którą uchwalono 
ostatecznie w marcu 1989 roku. 

Zmiana ustroju politycznego stanowiła szansę wykorzystania znaczącego doświadczenia oraz znajomości 
prawa gospodarczego, aby wspierać polskie firmy w warunkach gospodarki rynkowej, a zagraniczne firmy 
i inwestorów w kontaktach z polskimi przedsiębiorcami. 

Stanowiło to źródło inspiracji powołania w roku 1990 firmy WESSLY Uniservice. 

rynkowe weryfikacJe koMpetencJi 
Działalność Wessly została szybko zweryfikowana przez otoczenie biznesowe. Już w lipcu 1990 roku, w oparciu 
o opinie klientów z Francji i Niemiec, na łamach magazynu 
PROFITRAVEL niemiecki wydawca uznał WESSLY UNISERVICE za jedną 
z dwóch polskich firm godnych zaufania i polecenia. 

W E S S LY ,  m . i n .  d z i ę k i  r e k o m e n d a c j i 
międzynarodowego magazynu PROFITRAVEL 
obsługiwała coraz bardziej znaczących klientów. 

Pośród nich coram Deutschland gmbH, której 
sprawy, począwszy od roku 1990 prowadziliśmy 
przez 4 lata, a także radio zet sp. z o.o., które 
wnioskując o prawo nadawania na częstotliwości 
ogólnopolskiej, skorzystało w roku 1994 z naszych 
analiz, potwierdzających zdolność techniczną 
i ekonomiczną Radia, odpowiednią do wymagań 
Krajowej Rady Radiofoni i i Telewiz j i . 

Z wielką satysfakcją wspominamy spotkanie 
z  t wó rcą Rad ia ZE T,  Panem And r ze j em 
Woyciechowskim, który w zaledwie kilka minut 
docenił nasze argumenty, przesądzając o wyborze 
Wessly na wykonawcę tego opracowania. 



Jednak za najbardziej znaczącego klienta lat 90-tych uznajemy jedną z największych fundacji amerykańskich 
The Andrew W. Mellon Foundation, której działania w Polsce wspieraliśmy od roku 1991 aż do roku 1997. Fundacja 
ta i jej Senior Advisor Richard E. Quandt – profesor Princeton 
university, rozpoczęli proces digitalizacji zasobów bibliotecznych 
wielu polskich uczelni, finansując wdrożenia VLTS (Virginia Tech 
Library System). 

Z satysfakcją wspominamy, że niektóre uczelnie zostały 
włączone do tego projektu dzięki naszym staraniom. 
Pan profesor Quandt odnotował nasz skromny wkład w jego dzieło 
w Polsce, wspominając o Wessly i jej pryncypałach w swojej 
książce: „The Changing Landscape in eastern europe: a personal 
Perspective on Philantropy and Technology Transfer”.

o nowe prawa gospoDarcze
Lata 90-te, to czasy, kiedy wszystkim zależało na sukcesie przemian. Czyniono wszystko, aby jak najszybciej 
wyeliminować luki i kolizje prawne. Takie działania charakteryzowały również WESSLY. Do dzisiaj w archiwach 
zachowaliśmy podziękowania Kancelarii Prezydenta, Rady Ministrów czy kilku ministerstw, za przesłane 
propozycje rozwiązań systemowo prawnych.

Nader oczywistą wydawała się wówczas konieczność podjęcia działań wspierających zdolność inwestycyjną 
polskich przedsiębiorców. Dlatego, w roku 1992 skierowaliśmy do Ministra Finansów tezę o konieczności 
powołania agencji poręczeń kredytów inwestycyjnych. 
Fundusz Poręczeń Kredytowych powołano dopiero w roku 1996.

Za najistotniejsze uznajemy działania zmierzające do wyrwania przedsiębiorców ze spirali zadłużenia. 
W marcu 1992 roku, na przykładzie naszego klienta przedstawiliśmy Ministerstwu Finansów propozycję zamiany 
wierzytelności banku BGŻ na udziały w spółce dłużnika. 

Brak przepisów uniemożliwił wówczas Ministerstwu wydanie zgody na taką konwersję długu na udziały. 
Stosowne przepisy zostały wprowadzone dopiero rok później, w lutym 1993 r. ustawą o restrukturyzacji 
finansowej przedsiębiorstw i banków.

Rosnąca siła sprawcza mediów wraz z rozwojem wolnego rynku stawała się coraz bardziej skutecznym 
narzędziem ujawniania błędów prawa, czy wręcz jego braków.

Dlatego, począwszy od marca 1998 roku, problemy naszych klientów staraliśmy się rozwiązywać także na 
łamach prasy. 

Pośród ponad dwudziestu artykułów w Rzeczpospolitej warto wspomnieć teksty „Jutro przyjdzie Europa”, 
„Powrót do źródeł”, czy „Plama na Przekształceniach”. 

Jednak za najważniejszy uważamy „Nienaruszalne prawo”, 
z kwietnia 1998, tekst prospołeczny, uzasadniający konieczność 
uznania nienaruszalności praw emeryckich.

W tamtych czasach świadczenie emerytalne mogło być nawet 
zawieszone jeśli emeryt, decydując się na dalszą pracę osiągał 
zarobki wyższe niż życzyło tego sobie państwo.
Tekst ten wywołał dyskusję publiczną, która w ostateczności 
przyczyniła się do zmiany prawa oraz zapewnienia emerytom 
nienaruszalności ich praw nabytych. 

naJcennieJsze zasoby 
WESSLY to nie tylko jej założyciel, Wiesław Rozmysłowicz, to także wieloletni pracownicy, którzy współtworzą 
sukces kancelarii.
To Tomasz Jaśkiewicz, człowiek wysokiej kultury i sumienności – od 24 lat szef naszego biura. 
To Ula Rozmysłowicz, osoba dla nas niezwykła – wzmacnia naszą firmę już od ponad 23 lat. 
Nieoceniona Halina pech przez ponad 13 lat odpowiedzialna w zarządzie za jakość audytu. 
Grażyna Dutkiewicz – od 13 lat ceniony audytor księgowych zaszłości oraz projektów unijnych.
Roma Seroczyńska, równie ceniony audytor i przewodnicząca Rady Nadzorczej.
To niemal 20 aplikantów, a spośród nich 14 biegłych rewidentów, z entuzjazmem i determinacją zdobywających 
w naszej firmie warsztat i umiejętności audytora. 

Ci młodzi ludzie to nie tylko symbole pracowitości, ale także polityki prorodzinnej naszej firmy. Dzięki młodym 
aplikantkom i biegłym rewidentkom urodziło się w WESSLY 6-cioro dzieci. Półżartem mówimy, że realizujemy 
politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 



Kształcenie adeptów sztuki audytorskiej było możliwe dzięki przystąpieniu do spółki biegłych rewidentów oraz 
osiągnięciu przez Wessly w roku 1995 statusu firmy audytorskiej. 

Do zmian w firmie dostosował się również jej założyciel, który w latach 1994-1997, w SGH pogłębił swoją wiedzę, 
kończąc z wyróżnieniami kierunki – Managerski Business Administration oraz Zarządzanie i Marketing II. Idąc za 
tzw. ciosem, w roku 1997 uzyskał uprawnienia doradcy podatkowego, a w roku 2003 uprawnienia biegłego 
rewidenta.

Można śmiało stwierdzić, że w zasobach WESSLY dokonywały się równie głębokie transformacje jak w polskiej 
polityce i gospodarce.

nasi klienci
Transformacje i rozwój naszej firmy, a także działalność pro publico bono na łamach prasy nie byłyby możliwe 
bez trwałych relacji z naszymi klientami. 

Zbadaliśmy niemal 500 sprawozdań finansowych, opracowaliśmy dziesiątki opinii prawnopodatkowych, 
ekspertyz ekonomicznych i analiz due diligence, które przeprowadzaliśmy także dla klientów i partnerów 
z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii czy Czech. 
Z poszanowaniem prawa i pokorą wobec wiedzy dzielimy się przez te wszystkie lata umiejętnościami 
i doświadczeniem z szerokim gronem odbiorców naszych usług. To doskonała okazja, aby przynajmniej 
wspomnieć o firmach: 

Grupy Readymix Beton Polska Sp. z o.o. (19 audytów), AGORA (13 audytów spółek radiowych), ALURAL Sp. 
z o.o. (11 audytów), a także ELIN EBG Elektrotechnika Sp. z o.o., Berlin Chemie-Menarini Polska Sp. z o.o., REYNAERS 
Polska Sp. z o.o., LINDNER Polska Sp. z o.o., Marvipol Sp. z o.o., Radio PIN S.A., POL-MOT Holding oraz Akademia 
Leona Koźmińskiego.
Szczególnie gorąco dziękujemy tym klientom, którzy doceniając nasze kompetencje kontynuują z Wessly 
współpracę sięgającą często kilkunastu lat, a pośród nich: 
–  Fackelmann Polska Spółka z o.o., za ponad 14 lat współpracy i zaufania, 
–  Xella Polska Sp. z. o.o., za 14 letnie powierzanie nam 

audytu podatkowego,
–  Freyssinet Polska Sp. z o.o., za 10 letnie zaufanie naszym 

kompetencjom,
–  Huvepharma Polska Sp. z o.o., za ponad już 9 letnią 

współpracę i zaufanie, 
–  GIANA Sp. z o.o., również za 9 już lat zaufania audytorom 

naszej Kancelarii.
Warto podkreślić, że nasz potencjał merytoryczny 
znalazł uznanie międzynarodowego stowarzyszenia 
firm księgowych i doradczych – BKR International, które 
podczas Gali w Berlinie w 2007 r. uznało WESSLY Sp. z o.o. 
za podmiot utr zymujący wysoce profesjonalne 
standardy i praktyk i oraz wysoką jakość usług 
świadczonych swoim klientom.

Potwierdzeniem jakości pracy jest powierzanie naszej kancelarii audytów projektów finansowanych ze 
środków unijnych oraz grantów rządowych wielu krajów. Pośród ponad 120 audytów zbadaliśmy projekty 
realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwo Środowiska, MONAR, Pol itechnikę Rzeszowską, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Niejako ukoronowaniem naszych wysiłków na rzecz utrzymania jak najwyższych kompetencji i jakości usług 
audytorskich jest kilkukrotny wybór naszej kancelarii na audytora projektów realizowanych przez Biuro 
Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) – 
Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) Organization for Security and Cooperation in 
Europe (OSCE).

PRzySzłOść
Dotychczasowe osiągnięcia stanowią dla Zespołu Wessly zobowiązanie na kolejne 25-lecie, aby nieustannie 
podnosić standardy i jakość świadczonych usług, a także, aby w ramach prawa, nadal uznawać dobro klientów 
za najwyższą wartość w naszych relacjach biznesowych. 

Z optymizmem patrząc w przyszłość wierzymy, że przyniesie nam ona wiele nowych wyzwań zawodowych 
i wielu usatysfakcjonowanych klientów.



Tak uczciliśmy 25-lecie naszej firmy

Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy na www.wessly.pl

W ciągu minionego 25-lecia zaufali nam m.in.

Zespół WESSLY Sp. z o.o. wraz z gośćmi, w aranżacji Pana Olgierda Łukaszewicza, 
Prezesa ZASP, naszego wieloletniego klienta 

Statuetka „Kryształowa 
idea” dla Wessly

Nasz jubileusz uświetnił Lutosławski QuartetTort jubileuszowy


