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Szanowni Pañstwo
W wyniku ogólnopolskich badañ
prowadzonych wœród przedsiêbiorców
80% respondentów uwa¿a, ¿e w Polsce
potrzebne s¹ organizacje zrzeszaj¹ce
przedsiêbiorców.
Nasuwa siê pytanie: Czego Przedsiêbiorcy
oczekuj¹ od swoich organizacji ?
W pierwszej kolejnoœci
dzia³añ
lobbingowych, nastêpnie zale¿y im na
wparciu przez organizacjê promocji firmy.
Wa¿nym elementem jest aktywnoœæ
organizacji w obszarze spo³ecznym
udzielanie
pomocy charytatywnej,
popularyzowanie idei biznesu,
zaanga¿owanie polityczne organizacji
rozumiane jako komentowanie,
opiniowanie i wspó³praca z politykami.
Wysoko ceniona jest tak¿e dzia³alnoœæ
edukacyjna prowadzona przez organizacje
na rzecz swoich cz³onków.
Czy zatem warto zostaæ cz³onkiem
naszego Klubu i uczestniczyæ w jego
przedsiêwziêciach? Czy Klub PiE spe³nia
powy¿sze oczekiwania ? TAK.
Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów promuje
dzia³alnoœæ przedsiêbiorców i nawi¹zuje
kontakty z organami i instytucjami
wspieraj¹cymi przedsiêbiorczoœæ, dzieli
siê wiedz¹ i doœwiadczeniem. Dziêki
zaanga¿owaniu cz³onków KPiE oraz
w s p a r c i u P o l s k i e g o To w a r z y s t w a
Ekonomicznego Klub organizuje otwarte
seminaria merytoryczne, które
przyczyniaj¹ siê do lepszego zrozumienia
zjawisk zachodz¹cych na wymagaj¹cym,
konkurencyjnym i szybko rozwijaj¹cym siê
polskim rynku gospodarczym. Wiele osób
by³o szczerze przekonanych, ¿e takie
spotkania
zaowocuj¹ wymiernymi
korzyœciami biznesowymi. Okaza³o siê, ¿e
mieli racje. S¹ ju¿ widoczne rezultaty.
Dlatego zapraszamy Pañstwa do szerokiej
wspó³pracy. Organizowane przez nas
seminaria s¹ przyk³adem, i¿ najcenniejsz¹
czêœci¹ g³êbokiej m¹droœci jest ukryta
wiedza o tym jak dzia³aæ i z kim dzia³aæ.
Zaprezentowane przez cz³onków naszego
Klubu tematy cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, poniewa¿ jak stwierdzili
zgodnie uczestnicy spotkañ,
skonstruowanie odpowiedniej strategii
w obecnych warunkach, jest szczególnie
istotne dla przedsiêbiorców, którzy stawiaj¹
na wygran¹ i chc¹ wygrywaæ
z najlepszymi.

Szanowni Pañstwo do³¹czaj¹c do nas
dzisiaj uzyskujecie kontakt z przedsiêbiorcami ró¿nych bran¿, ekonomistami,
ekspertami, którzy chêtnie podziel¹ siê
z Wami swoimi bogatymi doœwiadczeniami, nawi¹¿¹ wspó³pracê
gospodarcz¹, a co najwa¿niejsze macie
Pañstwo wp³yw na kszta³t rozwi¹zañ
i jakoœæ dzia³ania Klubu bêd¹c
na pocz¹tku jego formu³owania.
Przystêpuj¹c do naszego Klubu jeszcze
w tym roku oprócz licznych przywilejów
i korzyœci jakie osi¹gniecie z cz³onkostwa
jesteœcie specjalnymi goœæmi KPIE na
II Ogólnopolskim Balu Andrzejkowym,
który odbêdzie siê 29.11.2008 r.
w zabytkowych salach „Domu Technika”
w Warszawie. Wszyscy nasi goœcie oprócz
wspania³ej zabawy bêd¹ mieli okazjê bli¿ej
siê poznaæ i nakreœliæ wspólny plan
dzia³ania. Serdecznie zapraszam
Dr Monika Szczerbak
Prezes KPiE
Zaproponowane przez KPiE s zkolenia dla
nauczycieli opracowane przez dr Monikê
Szczerbak spotka³y siê z aprobat¹ i du¿ym
zainteresowaniem wœród uczestników
seminarium, zarówno nauczycieli, jak
i przedsiêbiorców. Motywem przewodnim
szkoleñ s¹ wspó³czesne Ÿród³a kreowania
wartoœci przedsiêbiorstwa. Szkolenia
dotycz¹ czterech obszarów: finansów,
marketingu, rachunkowoœci i przedsiêbiorczoœci. Propozycje
omawianych
zagadnieñ maj¹ zapewniæ aktualnoœæ
przekazywanej wiedzy z wykorzystaniem
najlepszych praktyk i rozwi¹zañ
w przedsiêbiorstwach. Uczniowie chêtnie
zg³êbiaj¹ swoj¹ wiedzê, o ile teoria jest
powi¹zana z praktyk¹, wiêcej jest odwo³añ
do rzeczywistoœci, analizowane s¹ studia
przypadków w istniej¹cych firmach, czy te¿
komentowane wydarzenia gospodarcze
podkreœla³a dr Monika Szczerbak.
Zapewnienia ze strony organizatorów
szkoleñ dotyczy³y tak¿e
osób
prowadz¹cych szkolenia. Us³yszeliœmy:
„Aby szkolenia zyska³y popularnoœæ musz¹
byæ skuteczne, co oznacza wysoki poziom
merytoryczny. Zostan¹ zatem poprowadzone przez wyk³adowców z wiod¹cych
uczelni ekonomicznych. Odpowiedzi na
nurtuj¹ce pytania udziel¹ przedsiêbiorcy
i eksperci KPiE, a warsztaty szczególnie
z rachunkowoœci bêd¹ mia³y miejsce
w firmach konsultingowych pod okiem
wykwalifikowanych pracowników”.
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Czy te zapewnienia zostan¹ dotrzymane?
Zapewnie tak. Pytanie zasadnicze ze
strony nauczycieli dotyczy³o terminów
zapisów na TAKIE szkolenia?
Us³yszeliœmy, ¿e to jest uzale¿nione od
szybkoœci i sprawnoœci pozyskania
œrodków finansowych. A zatem czy temat
szkoleñ i forma organizacji zostanie
zaakceptowana przez MEN, a mo¿e UE.
Czy wszyscy rozumiej¹ potrzebê
zorganizowania szkoleñ w takiej formie dla
n a u c z y c i e l i . Tr z y m a m y k c i u k i z a
organizatorów.
Najbli¿sze seminarium merytoryczne
odbêdzie siê w œrodê, 26 listopada 2008,
godz. 1100-1300.
Program seminarium:
+ Dochodzenie roszczeñ miêdzy
przedsiêbiorcami - Marcin Œwier¿ewski,
Starszy Prawnik, Zajmuje siê problematyk¹ postêpowania cywilnego i prawa
pracy. Posiada doœwiadczenie w spra
wowaniu zastêpstwa prawnego przedsiêbiorców w postêpowaniach gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.
Opiniuje kontrakty zawierane w obrocie
gospodarczym
+ Aspekt windykacyjny roszczeñ,
Informacja gospodarcza, Europejski
Rejestr Informacji Finansowej, BIG SA nie tylko skuteczne narzêdzia windykacji,
ale i prewencji - Pawe³ Zarych, Manager
ds. Rozwoju Biznesu KRUK SA
+ Konta zarz¹dzane (CTA), Elastyczne
strategie inwestycyjne na ka¿de
warunki rynkowe - Jêdrzej Madej,
Regium Commodity Trading Advisor
Nastêpne, ostatnie w tym roku otwarte
seminarium odbêdzie siê w œrodê
17 grudnia 2008 r. Temat spotkania: Lokaty
strukturyzowane.
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 wszystkich
naszych cz³onków.

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

www.polrentier.pl

Nasze propozycje na 2008 rok:
DYWERSYFIKACJA
PRODUKTOWO-WALUTOWO-REGIONALNA
2008 - 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.

www.eurogrupa.pl

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.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

www.crm.com.pl
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™.
a

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. Jest to jedna
z podstawowych zasad etycznych, których Doradca zobowi¹zuje
siê przestrzegaæ od momentu uzyskania certyfikatu, a tym samym
wst¹pienia do grona cz³onków EFFP.

www.idealnapomoc.pl

IDEALnaPOMOC to obecny na rynku od 1992 r. serwis pomocy
prawno-medycznej, 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.
Szczegó³ow¹ ofertê prezentujemy na naszej stronie internetowej.

Marketing Studio
www.marketingstudio.com.pl

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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