Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów
przy Zarz¹dzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Szanowni Pañstwo,
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Klub
Przedsiêbiorców i Ekspertów nawi¹za³
wspó³pracê z Polsk¹ Fundacj¹ Oœrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC
Poland z siedzib¹ w Lublinie ukierunkowan¹ na
wspieranie rozwoju spo³eczno-gospodarczego.
Celem Fundacji „OIC Poland” jest zapobieganie
bezrobociu i promowanie rozwoju
gospodarczego poprzez projektowanie i
wdra¿anie programów edukacyjnych i
doradczych, poœrednictwo pracy, transfer
nowoczesnych technologii w dziedzinie
zarz¹dzania, restrukturyzacji, zarz¹dzania
finansami i rozwoju przedsiêbiorczoœci.
Dzia³alnoœæ Fundacji „OIC Poland” realizowana
jest przede wszystkim w postaci projektów tj.
projektów edukacyjnych i dla przedsiêbiorstw,
projektów spo³ecznych oraz projektów
zagranicznych.
Projekty zagraniczne koncentruj¹ siê na
upowszechnianiu osi¹gniêæ w³asnych Fundacji w
innych krajach, pozyskiwaniu nowych metod i
n a r z ê d z i p r a c y. J e d n y m z p r o j e k t ó w
zagranicznych obecnie wdra¿anych jest projekt
pt. „Ocena poziomu kompetencji menad¿erów
ma³ych i œrednich firm (M-ASTRA)”. Ponadto,
Polska Fundacja Oœrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” jest
realizatorem projektu pt. „Going Global since
from the early stage – GoGlobal”. Projekt
GoGlobal oferuje pocz¹tkuj¹cemu przedsiêbiorcy
(planuj¹cemu za³o¿yæ w³asn¹ firmê lub te¿
prowadz¹cemu w³asn¹ firmê krócej ni¿ 3 lata)
mo¿liwoœæ uczenia siê od doœwiadczonego
przedsiêbiorcy prowadz¹cego ma³e lub œrednie
przedsiêbiorstwo (MŒP) w innym kraju UE,
umo¿liwia wymianê doœwiadczeñ miêdzy
pocz¹tkuj¹cymi i doœwiadczonymi
przedsiêbiorcami, a tak¿e u³atwia dostêp do
nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych
partnerów handlowych. Przedsiêbiorca z Polski
mo¿e uczestniczyæ w projekcie jako
przedsiêbiorca pocz¹tkuj¹cy lub
p r z e d s i ê b i o r c a d o œ w i a d c z o n y.
Przedsiêbiorca pocz¹tkuj¹cy otrzymuje
wsparcie w organizacji wyjazdu do innego
kraju UE (w tym wyp³ata œrodków
finansowych pokrywaj¹cych koszty podró¿y i
pobytu; pomoc w znalezieniu w³aœciwego
przedsiêbiorcy goszcz¹cego – partnera
handlowego). Zadaniem Fundacji „OIC
Poland” jest równie¿ wsparcie
doœwiadczonego przedsiêbiorcy
goszcz¹cego pocz¹tkuj¹cego przedsiêbiorcê
z innego kraju UE.
Podobnie w ramach Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w drugiej po³owie 2010 roku
bêdzie realizowany bliŸniaczy projekt
wspó³finansowany ze œrodków UE, pt.
„Przedsiêbiorczoœæ akademicka – skuteczny
transfer wiedzy 2”. W ramach dzia³añ zostanie
przeprowadzonych szereg szkoleñ dla kadry
naukowej oraz doktorantów, z umiejêtnoœci
niezbêdnych w prowadzeniu w³asnej, dobrze
dzia³aj¹cej firmy. Najlepszym
zostan¹
zaproponowane p³atne sta¿e w
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przedsiêbiorstwach, które swoj¹ strategiê rozwoju
opieraj¹ na œcis³ej i efektywnej wspó³pracy ze sfer¹
nauki.
W tym kontekœcie PTE ju¿ teraz
poszukuje firm, które chcia³yby w³¹czyæ siê do
projektu i dziêki temu pozyskaæ sta¿ystów z
renomowanych uczelni, których koszt
zatrudnienia pokryje w ca³oœci PTE.
Maj¹c na uwadze tak bogat¹ ofertê zarówno
PTE, jak i Fundacji skierowan¹ zarówno do
przedsiêbiorców, mened¿erów, jak i tych którzy
rozpoczynaj¹ swoj¹ karierê zawodow¹
serdecznie Pañstwa zapraszam
w imieniu
zarz¹du Klubu na seminarium kwietniowe,
na
którym zostan¹ Pañstwo szczegó³owo
zapoznani z projektami, a bezpoœrednio
zainteresowane osoby zaproszone do
wspó³pracy.

Zapraszamy na kolejne niezwykle
atrakcyjne i ciekawe seminarium, które
odbêdzie siê w œrodê 28 kwietnia 2010 r.

Z powa¿aniem
Dr Monika Szczerbak

11 . 0 0 - 11 . 4 5
- Mobilnoœæ
przedsiêbiorców w ramach Programu
Erasmus for Young Entrepreneurs nawi¹zanie wspó³pracy oraz wymiana
d o œ w i a d c z e ñ p o m i ê d z y
przedsiêbiorcami z ró¿nych krajów Unii
Europejskiej - Ewelina Iwanek - Chachaj Kierownik projektów zagranicznych, Polska
Fundacja Oœrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland”.

Komentarz ze spotkania marcowego
Marcowe seminarium zosta³o poœwiêcone
efektywnemu i skutecznemu oszczêdzaniu bo
przecie¿ – „nie da siê ¿yæ na kredyt na emeryturze”.
Temat dotyczy³ trudnych i odpowiedzialnych
dzia³añ ludzkich nastawionych na przysz³oœæ.
Wszyscy uczestnicy zgodzili siê z tez¹ i¿ dzia³ania
nastawione na maksymalizacjê zysku w krótkim
okresie koñcz¹ siê z regu³y katastrof¹ finansow¹,
czego przyk³adów mieliœmy a¿ nazbyt w ostatnich
latach. Zatem funkcjonowanie na rynku
kapita³owym wymaga dobrego przygotowania
merytorycznego i umiejêtnego dostosowywania
siê do aktualnej alokacji kapita³u w danym czasie
fazy cyklu koniunktury gospodarczej (gie³dowej).
Prelegenci du¿¹ wagê
przywi¹zali do
systematycznoœci i regularnoœci w inwestycjach.
Zainteresowanie ze strony uczestników spotkania
by³o tym wiêksze im prowadz¹cy spotkania
dochodzili do meritum deklaruj¹c, ¿e ju¿ 100 – 200
z³ miesiêcznie inwestowanych regularnie przez
ca³e oko³o
30-40 lat zapewni
inwestorowi
emeryturê w wysokoœci powy¿ej 3.000 z³.
Potrzebni s¹ jednak odpowiedni doradcy w tym
zakresie. W Polsce jest ju¿ bardzo wielu
specjalistów w tej bran¿y. Pad³a œmia³a propozycja
aby w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
utworzyæ tak¹ komórkê –bowiem w szeregach
PTE s¹ eksperci i specjaliœci, a co najwa¿niejsze
sprawdzeni doradcy z wieloletnim
doœwiadczeniem. Co stoi zatem na przeszkodzie
by stworzyæ takie wsparcie dla cz³onków KPiE i nie
tylko? Okazuje siê, ¿e Polacy nie s¹ zachêcani
przez pañstwo do inwestowania! Wskazana
sk³onnoœæ do oszczêdzania powinna zawieraæ siê
w wielkoœciach: 10-20 % miesiêcznych dochodów.
Przy œredniej p³acy w Polsce równej ok. 3500 z³ jest
to 350 – 700 z³ miesiêcznie. To w zupe³noœci
starcza na przygotowanie sobie samemu godziwej
emerytury. Je¿eli Pañstwo podzielacie opinie
prelegentów prosimy o przes³anie swoich opinii i
propozycji utworzenia w ramach Klubu
Specjalistycznego Punktu Doradcy
Inwestycyjnego.

Temat spotkania:
SZANSA DLA KA¯DEGO –
NOWE INICJATYWY I
PRZEDSIÊWZIÊCIA,
W KTÓRYCH MO¯ESZ
MIEÆ AKTYWNY UDZIA£
Program seminarium:

11.50 - 12.30 - Narzêdzie do oceny
kompetencji mened¿erów MŒP oraz
osób planuj¹cych rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej (ASTRA) realizowany w partnerstwie z instytucjami z
5 ró¿nych krajów UE, którego g³ównym
celem jest wzmocnienie ma³ych i œrednich
firm oraz ich szans na przetrwanie na rynku
poprzez podnoszenie kompetencji
mened¿erskich menad¿erów ma³ych i
œrednich firm.

Zainteresowanych przyst¹pieniem do
Klubu PTE prosimy o zg³oszenie
deklaracji przyst¹pienia do Klubu na
adres klub@pte.pl.
Deklaracja przyst¹pienia stanowi
za³¹cznik do niniejszego wydawnictwa.
W ka¿dym numerze naszego
wydawnictwa prezentujemy krótkie
wizytówki naszych cz³onków.

Dr Jacek Rembiszewski

Za³o¿yciele Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów:
Doradztwo
finansowe
prywatne emerytury - fundusze inwestycyjne

Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów - cz³onkowie
www.eafp.pl

EAFP jest pierwsz¹ w Polsce instytucj¹ kszta³c¹c¹
profesjonalnych doradców finansowych w oparciu
o europejskie standardy planowania finansowego.
Nasz program szkoleniowy adresowany jest do wszystkich
osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji
zawodowych w zakresie szeroko rozumianego
poœrednictwa finansowego.
Oferujemy szkolenia w trzystopniowym programie
nauczania: EFG, EFC, EFP.
Kszta³cimy w trybie kursów oraz studiów podyplomowych.

www.alterfm.pl

www.sfs-polska.com

Sol Financial Services Polska to firma konsultingowa
œwiadcz¹ca us³ugi doradztwa biznesowego. Zapewniamy
kompleksowe us³ugi w zakresie prowadzenia ksi¹g
rachunkowych, rachunkowoœci zarz¹dczej, kadr i p³ac oraz
doradztwa podatkowego. Proponujemy wsparcie przy
zak³adaniu spó³ek. Przeprowadzamy audyty finansowe
wed³ug standardów MSSF, US GAAP. Pomagamy wdro¿yæ
procesy zgodne z Sarbanes Oxley Act.
SFS jest cz³onkiem International Network of Accountants
and Auditors (INAA).

www.difin.pl

ALTER Finance & Management PARTNERS - Zaufany
Partner dla Twojej Firmy, dzia³amy od 2002 roku,
w obszarze doradztwa finansowego (biuro ksiêgowe),
doradztwa gospodarczego i prawnego-administracyjnego
oraz pe³nego doradztwa personalnego (kadry i p³ace,
restrukturyzacja i optymalizacja kosztów polityki kadrowopersonalnej, rekrutacja i selekcja, praca tymczasowa oraz
testy psychologiczne).

Centrum Doradztwa i Informacji Difin to uznany na rynku
krajowym wydawca literatury fachowej o wysokim poziomie
merytorycznym i edytorskim publikacji dotycz¹cych:
zarz¹dzania, rachunkowoœci, prawa, ekonomii, psychologii
biznesu.
Wydawnictwo z du¿ym sukcesem zdobywa zaufanie
nauczycieli i m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych oferuj¹c
podrêczniki.

Firma posiada Certyfikaty Ministerstwa Gospodarki
i Pracy, uprawniaj¹cy j¹ do œwiadczenia us³ug jako Agencja
Zatrudnienia i Doradztwa.

Zapraszamy do ksiêgarni internetowej:
www.ksiegarnia.difin.pl

Doradztwo finansowe

www.polrentier.pl

www.eurogrupa.pl

prywatne emerytury - fundusze inwestycyjne

Nasze propozycje na 2010 rok:
DYWERSYFIKACJA
PRODUKTOWO-WALUTOWO-REGIONALNA
2010 - Rokiem Dywersyfikacji (ryzyka) Inwestycji
Proponujemy now¹ strategiê inwestycyjn¹ !
Rentownoœci rzêdu 20 % s¹ zawsze mo¿liwe !

www.piszcz.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spó³ka
Komandytowa jest polsk¹ kancelari¹ za³o¿on¹ w Poznaniu
w 1999 roku, dziœ kancelaria posiada tak¿e swoje oddzia³y
w Warszawie i we Wroc³awiu.
Od pocz¹tku swej dzia³alnoœci œwiadczymy us³ugi
z zakresu pomocy prawnej dla klientów korporacyjnych,
œrednich i ma³ych przedsiêbiorstw, jak równie¿ na rzecz
organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Nasz¹
filozofi¹ jest dba³oœæ o jak najwy¿szy poziom œwiadczonych
us³ug prawnych.

EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA jest inicjatyw¹
zespo³u praktyków - specjalistów posiadaj¹cych wieloletnie
doœwiadczenie w zakresie systemów jakoœci, pozyskiwania
œrodków z funduszy unijnych i nowoczesnych metod
zarz¹dzania.
EGD buduje relacje z Klientami poprzez us³ugi œwiadczone
w oparciu o zasady najwy¿szej jakoœci, przejrzystoœci
i uczciwoœci w dzia³aniu.
Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom firm i instytucji publicznych, proponujemy
szkolenia otwarte i zamkniête oraz doradztwo w zakresie
rozwoju przedsiêbiorstw.

www.macauditor.pl

Grupa MAC od ponad 10 lat œwiadczy m. in. us³ugi
z zakresu badania sprawozdañ finansowych,
kompleksowej obs³ugi ksiêgowej oraz kadrowo-p³acowej,
diagnozy systemu rachunku kosztów pod k¹tem
prawid³owej informacji dla oceny rentownoœci produktów
i klientów.
Nasz¹ wiedzê oraz doœwiadczenie wykorzystujemy
w celu zapewnienia przydatnych, wiarygodnych,
porównywalnych oraz zrozumia³ych informacji
pozwalaj¹cych obni¿yæ ryzyko gospodarcze i finansowe
naszych klientów.

Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów - cz³onkowie
www.tuv-nord.pl

Firma Good. Marketing Services specjalizuje siê
w doradztwie strategicznym w obszarach marketingu
i sprzeda¿y.
W ramach oferowanych us³ug znajduj¹ siê: audyt marketingowy,
opracowywanie planów strategicznych oraz promocyjnych, us³ugi
Public Relations.
Firma organizuje kampanie marketingowe, jak równie¿ szkolenia
oraz konferencje.

W wyniku po³¹czenia w 2006 roku w Niemczech koncernów
RWTÜV AG oraz TÜV NORD AG nast¹pi³o równie¿ po³¹czenie
RWTÜV Polska i TÜV NORD Polska.
Jako TÜV NORD Polska stanowimy jednostkê
o najwiêkszym potencjale w Polsce zarówno w dziedzinie
certyfikacji jak i w odbiorach technicznych.
TÜV NORD Polska jest niezale¿n¹ jednostk¹ uprawnion¹ do
wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowi¹ jeden ze
sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

www.crm.com.pl

www.gat.pl
Górnoœl¹ska Agencja Turystyczna S.A. to du¿a sieæ obiektów
hotelarskich i rekreacyjnych w Polsce.
Zapraszamy do naszych oœrodkach pobytowych:
Wiosna - Lato - Jesieñ - Zima (równie¿ w oœrodkach narciarskich).
Oferujemy dla Pañstwa, waszych pracowników i ich rodzin,
klientów i partnerów biznesowych pobyty indywidualne i grupowe:
Wczasy - Wycieczki - Turnusy rehabilitacyjne - Konferencje
Szkolenia - Sympozja - Kursy - Bankiety - Ogniska - Imprezy
integracyjne, motywacyjne - Wycieczki szkolne - Zielone szko³y Obozy - Kolonie

CRM SA w oparciu o umowy z Zarz¹dem Krajowym PTE
i Oddzia³ami PTE w Bydgoszczy i
Gdañsku oferuje szkolenia
z metodyki zarz¹dzania projektami PRINCE2TM, programami MSPTM
®
i ryzykiem M_o_R oraz zarz¹dzania zmian¹ organizacyjn¹ Change
Management, bud¿etowanie w projektach instytucjom sektora
publicznego, w tym jednostkom samorz¹du terytorialnego, sektora
przedsiêbiorstw i sektora finansowego.
Uczestnicy szkoleñ akredytowanych maj¹ mo¿liwoœæ przyst¹pienia do
egzaminów w jêzyku polskim przeprowadzanych przez CRM SA jako
akredytowan¹ organizacjê i uzyskania miêdzynarodowych certyfikatów,
uznawanych na ca³ym œwiecie.
CRM SA jest te¿ jedyn¹ w Europie Centralnej akredytowan¹ organizacj¹
doradcz¹ ACO PRINCE2™.

www.idealnapomoc.pl

www.effp.com.pl

EFFP Polska jest oficjalnym partnerem, organizacj¹ akredytowan¹ i
zrzeszon¹ w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i
Poœredników Finansowych), to znaczy jesteœmy przedstawicielem FECIF
w Polsce w zakresie doradztwa finansowego. EFFP jest niezale¿n¹,
europejsk¹ instytucj¹ dzia³aj¹c¹ na rzecz rozpowszechniania i
potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy
Finansowego.
G³ównym za³o¿eniem EFFP jest zapewnienie klientom pewnoœci, i¿
Doradca Finansowy posiadaj¹cy certyfikat EFFP bêdzie dzia³a³ w ich
najlepszym interesie, planuj¹c finanse osobiste klienta, przedk³adaj¹c
dobro klienta nad w³asny zysk, uzyskiwany z tytu³u sprzedawanych
produktów finansowych.

Marketing Studio

IDEALnaPOMOC to obecny na rynku od 1992 r. serwis pomocy prawnomedycznej, stworzony specjalnie z myœl¹ o naszych Partnerach.
Skutecznie pomagamy w:
+ uzyskaniu dla poszkodowanych zadoœæ uczynienia za
doznane cierpienia i straty w postaci œwiadczeñ finansowych
+ uzyskaniu dostêpu do œwiadczeñ medycznych w najlepszych
oœrodkach medycznych na ca³ym œwiecie, w ramach tzw.
drugiej diagnozy
Dla naszych Klientów udostêpniona zosta³a telefoniczna
infolinia 0 801 101 210, czynna 24 godziny na dobê, 7 dni
w tygodniu. Wynagrodzenie pobieramy dopiero w przypadku pozytywnego
rozstrzygniêcia sprawy.

www.marketingstudio.com.pl

www.dgc.pl

D&G Consulting Sp. z o.o. dzia³a w zakresie doradztwa biznesowego
i organizacji szkoleñ.
Zajmujemy siê wdra¿aniem systemów zarz¹dzania jakoœci¹ zgodnych
z norm¹ ISO 9001:2008, systemów zarz¹dzania œrodowiskiem zgodnych
z norm¹ ISO 14001, systemów zarz¹dzania m.in. HACCP, GMP, GHP, ISO
2200, ISO 27001, ISO 17025, ISO 15189, ISO 16949, ISO 46001, PN
18001, AQAP, SA 8000 oraz optymalizacj¹ procesów biznesowych,
doradztwem organizacyjnym, rozwojem kapita³u ludzkiego oraz
szkoleniami z zakresu psychologii w biznesie.
D&G Consulting wykazuje du¿e zaanga¿owanie w realizacjê projektów
dla swoich Klientów, co oznacza, ¿e pracujemy razem z Pañstwem, aby
osi¹gn¹æ Pañstwa cele.

Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów przy Zarz¹dzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Siedziba:
00-042 Warszawa, ul. Nowy Œwiat 49
e-mail: klub@pte.pl
www.pte.pl
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Prezes Monika Szczerbak
Wiceprezes Jacek Rembiszewski
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Cz³onek Zarz¹du Urszula Cio³eszyñska
Cz³onek Zarz¹du Andrzej Muszyñski

