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Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów
przy Zarz¹dzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Szanowni Eksperci i Przedsiêbiorcy,
Zachêcamy do cz³onkostwa w PTE
i w³¹czenia siê w prace Klubu!
Po prawie pó³tora roku doœwiadczeñ
jesteœmy przekonani, ¿e taki klub jak nasz
j e s t w P o l s k i m To w a r z y s t w i e
Ekonomicznym dziœ i jutro szczególnie
potrzebny.
Dziœ ju¿ wiemy, ze w PTE mo¿emy
kreowaæ w³asne programy oraz korzystaæ z
dorobku naukowców i ekspertów, w tym z
dorobku kongresu ekonomistów oraz
seminariów, konwersatoriów i konferencji
prezentowanych na stronie internetowej
www.pte.pl. Obecnie jesteœmy na etapie
tworzenia naszej strony internetowej i ju¿
dziœ zachêcamy do zg³aszania inicjatyw
oraz dzielenia siê z nami w³asnymi
uwagami i pomys³ami.
Wspólnym celem szczególnie dla przedsiêbiorców jest dobrze zorganizowane
wspó³dzia³anie dla odbudowy zaufania,
stabilizacji makroekonomicznej oraz
rozwoju przedsiêbiorczoœci i wzrostu
gospodarczego. Dlatego warto jest tworzyæ
sieci w³asnych kontaktów, wzmacniaæ wiêzi
z PTE i wspólnie uczyæ siê i korzystaæ
z czêsto pomijanych form kapita³u
spo³ecznego. VIII Kongres Ekonomistów
Polskich, w którym aktywnie
uczestniczyliœmy, dobitnie to potwierdzi³.
Cz³onkowie naszego Klubu byli tak¿e
wspó³organizatorami ubieg³orocznego
forum finansowego i targów „Twoje
pieni¹dze”. W 2009 roku KPIE bêdzie
partnerem miêdzynarodowej konferencji
INAA (www.inaa.org) Wyzwania dla
audytu w warunkach globalnego
kryzysu i narastaj¹cego ryzyka
w dzia³alnoœci gospodarczej. Konieczna
jest te¿ skoordynowana spo³eczna
edukacja ekonomiczna, edukacja dla
rozwoju i edukacja przez przedsiêbiorczoœæ. Te z kolei wa¿ne warunki
wzrostu jakoœci umiejêtnoœci i kompetencji
istniej¹ w PTE dziêki zaanga¿owaniu
w organizacje Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej dla m³odzie¿y,
konkursy takie
jak Konkurs im.
E. Lipiñskiego czy szkolenia dla
nauczycieli.
Oczekiwanie, ¿e g³ówna szansa
stabilizacji i wzrostu jest „poza nami” mo¿e
staæ siê naszym g³ównym zagro¿eniem

zagro¿eniem dla naszego funkcjonowania
i rozwoju oraz dla naszych rodzin
i œrodowisk spo³ecznych. Dziœ konieczny
j e s t w s p ó l n y, p a r t n e r s k i w y s i ³ e k
stabilizuj¹cy spo³eczne i ekonomiczne
œrodowisko przedsiêbiorczoœci, nazwane
te¿ œrodowiskiem biznesu.
Spo³eczne tworzenie warunków rozwoju
przedsiêbiorczoœci i rozwoju gospodarczego ma ju¿ ponad dwieœcie lat tradycji
podobnie, jak PTE. Wspólnie mo¿emy
wiêcej i lepiej.
Zarz¹d Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów

W styczniowym seminarium KPiE du¿ym
zainteresowaniem cieszy³y siê informacje
Micha³a Kowalskiego, Wiceprezesa firmy
Wealth Solutions na temat produktów
strukturyzowanych. Te innowacyjne
rozwi¹zania inwestycyjne ciesz¹ siê
niezwyk³¹ popularnoœci¹ w krajach Europy
Zachodniej - zainwestowano w nie ju¿
prawie 1 bilion euro. W Polsce to wci¹¿
stosunkowo nowa propozycje, a ich udzia³
w portfelach gospodarstw domowych nie
przekracza 3 procent.
Jednoczeœnie w 2008 roku, kiedy Polacy
masowo wycofywali pieni¹dze z funduszy
inwestycyjnych, struktury zyskiwa³y na
popularnoœci. Uczestnicy spotkania z
naszym ekspertem mogli siê przekonaæ
dlaczego to w³aœnie produkty
strukturyzowane s¹ najlepsz¹ propozycj¹
lokowania oszczêdnoœci i - jak wyrazi³ siê
nasz prelegent - kolejnym krokiem w
ewolucji rynku Finansowego. G³ówne
zalety struktur to mo¿liwoœæ zapewnienia
inwestorom gwarancji zwrotu czêœci lub
ca³oœci kapita³u przy jednoczesnym
zachowaniu szans na zyski znacznie
wy¿sze ni¿ na bankowym depozycie.
Struktury to tak¿e niezwykle szeroka
paleta aktywów, w praktyce niedostêpnych
dla przeciêtnego inwestora. To tak¿e
mo¿liwoœæ unikniêcia ryzyka kursowego
przy inwestowaniu w aktywa denominowane w walutach obcych. Dyskusja
jaka mia³a miejsce na spotkaniu z Panem
Micha³em Kowalskim œwiadczy ¿e
zainteresowanie tematem jest ogromne, a
produkty strukturyzowane czeka na
polskim rynku œwietlana przysz³oœæ.

Za³o¿yciele Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów:

Jacek Rembiszewski
Wiceprezes KPiE
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Najbli¿sze otwarte seminarium
merytoryczne odbêdzie siê w œrodê,
25 lutego 2009, godz. 1100-1300.
Program seminarium:
Zmiany w polskim prawie podatkowym
- Witold Missala, doradca podatkowy,
ekspert KPiE, w³aœciciel Kancelarii
Ksiêgowo-Podatkowej, Prezes
Stowarzyszenia Syndyków, Likwidatorów
i Sanatorów
Podatki w planowaniu finansów
osobistych - B. Witkowska, wyk³adowca
EAFP, doradca podatkowy
FIZ - fundusze zamkniête - dr Zbigniew
Kulczyñski, absolwent i by³y, wieloletni
pracownik naukowy SGH oraz praktyk
z bran¿y finansowej z kilkunastoletnim
doœwiadczeniem z pracy w takich
instytucjach jak ING, Pioneer czy
Commercial Union.
W ka¿dym z ostatnich lat (pocz¹wszy od
2005 roku) systematycznie zmniejsza siê
liczba nowo uruchamianych funduszy
inwestycyjnych otwartych a roœnie liczba
funduszy inwestycyjnych zamkniêtych.
Ostatni rok by³ rekordowy pod tym
wzglêdem. KNF wyda³a zezwolenia na
uruchomienie a¿ 121 funduszy
zamkniêtych i jedynie 3 funduszy
otwartych oraz 7 specjalistycznych
otwartych. Sk¹d zatem ta "hossa"
w funduszach zamkniêtych? Okazuje siê,
¿e za spor¹ czêœæ wzrostu liczby funduszy
inwestycyjnych zamkniêtych odpowiadaj¹
fundusze inwestycyjne zamkniête
aktywów niepublicznych. S¹ to fundusze
tworzone dla pojedynczych inwestorów,
rodzin lub spó³ek i maj¹ s³u¿yæ realizacji
konkretnych przedsiêwziêæ biznesowych
albo te¿ maj¹ staæ siê wehiku³em
inwestycyjnym do rozwoju rodzinnego
biznesu, zapewniæ optymalizacjê
podatkow¹, zwiêkszyæ anonimowoœæ
inwestorów a byæ mo¿e równie¿ dopomóc
w rozwi¹zaniach zwi¹zanych
z dziedziczeniem maj¹tku.
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.

Harmonogram szkoleñ w 2009 roku
Poni¿szy harmonogram zaplanowanych szkoleñ stanowi
nie tylko wyj¹tkow¹ mo¿liwoœæ uzyskania wiedzy
z zakresu najnowszych zmian w prawie bilansowym,
podatkowym oraz konsekwencjach, które wnios¹ dla
przedsiêbiorstw, ale równie¿ cykl szkoleñ z planowania
finansowego.
Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb
uczestników program, umo¿liwiaj¹c im dyskusjê
merytoryczn¹ i szersze skupienie siê na tych kwestiach

i zagadnieniach, które s¹ dla nich szczególnie istotne.
Podczas szkolenia przewidziane s¹ dyskusje oraz
aktywny udzia³ uczestników szkolenia w zakresie
interpretacji omawianych wymagañ w odniesieniu do
specyfiki dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa oraz specyfiki
pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Europejska Akademia Planowania Finansowego
wychodzi z propozycj¹ do uczestników spotkañ
œrodowych. Osoby zainteresowane, które wezm¹ udzia³
w spotkaniach w 2009 maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania
certyfikatu w zakresie doradztwa finansowego (certyfikat
EFG®) wydawanym przez EFFP. Wystarczy zg³osiæ chêæ

udzia³u do EAFP, uczestniczyæ w seminariach, po
zakoñczeniu cyklu przyst¹piæ do egzaminu (odp³atnie).
Mo¿na uzyskaæ certyfikat potwierdzaj¹cy profesjonalne
przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy
finansowego w Polsce.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie
stosownym zaœwiadczeniem.

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 2009 rok:
DYWERSYFIKACJA
PRODUKTOWO-WALUTOWO-REGIONALNA
2009 - 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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