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Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów
przy Zarz¹dzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Szanowni Pañstwo,
Firmy zawdziêczaj¹ swój sukces ca³ej
g a m i e c z y n n i k ó w, p o c z ¹ w s z y o d
i n t e l i g e n c j i s w o i c h p r a c o w n i k ó w,
reprezentowanych przez nich wartoœci,
systemy zarz¹dzania, sposoby dzia³ania
i w³asnej tradycji. Inaczej mówi¹c bardzo
du¿o zale¿y od przyjêtej strategii i kultury
organizacyjnej pieczo³owicie budowanej
od dnia narodzin przedsiêbiorstwa, ale
i otoczenia, w jakim funkcjonuje.
Cz³onkowie
Klubu Przedsiêbiorców
i Ekspertów równie¿ pragn¹ wypracowaæ
swój w³asny sukces, wzmocniæ swoj¹
pozycjê na rynku aktywizuj¹c œrodowisko
przed-siêbiorców i ekspertów.
W ramach dzia³alnoœci powsta³ych sekcji:
Edukacji Finansowej, Doradztwa
Gospodarczego, Finansowania
Dzia³alnoœci Gospodarczej, Wspó³pracy
Miêdzynarodowej œwiadczymy us³ugi
doradcze,
promujemy dzia³alnoœæ
przedsiêbiorców i nawi¹zujemy kontakty
z organami i instytucjami wspieraj¹cymi
przedsiêbiorczoœæ, dzielimy siê wiedz¹
i doœwiadczeniem. Doskonale bowiem
zdajemy sobie sprawê, ¿e polska
gospodarka musi dzisiaj stawiaæ na
wiedzê, innowacjê i przedsiêbiorczoœæ.
Nasi Eksperci podkreœlaj¹, ze ka¿de
dzia³anie jest poprzedzane podjêciem
odpowiedniej decyzji. Dokonujemy jak¿e
trudnych, ale œwiadomych wyborów. Aby
dotrzeæ do celu cz³owiek musi zbadaæ
czêsto niezliczone drogi. Nasz Klub
pragnie budowaæ drogi, ale tylko takie,
które prowadz¹ do wyznaczonego celu.
Przyk³adem mo¿e byæ zorganizowane
seminarium na temat funduszy
strukturalnych. Dziêki zaanga¿owaniu
cz³onków KPiE i wsparciu PTE mogliœmy
wskazaæ Pañstwu mo¿liwoœci pozyskania
funduszy unijnych i nawi¹zania kontaktu
z ekspertami w tej dziedzinie.
Jestem przekonana, ¿e udzia³
w naszych seminariach i konferencjach
bêdzie dla Pañstwa Ÿród³em cennych
informacji, które przyczyni¹ siê do
lepszego zrozumienia zjawisk
zachodz¹cych na wymagaj¹cym i szybko
rozwijaj¹cym siê polskim rynku
gospodarczym.
Zachêcam Pañstwa, aby ju¿ teraz
do³¹czyæ do presti¿owego grona Klubu
Przedsiêbiorców i Ekspertów.
Prezes Zarz¹du KPiE
dr Monika Szczerbak
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NEWSLETTER
Relacja z I-go otwartego seminarium
Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów

ZAPRASZAMY
do udzia³u w bezp³atnych
seminariach merytorycznych

Inauguracja
tegorocznego cyklu
otwartych seminariów Klubu
Przedsiêbiorców i Ekspertów PTE by³a
udana i inspiruj¹ca. Uczestnicy spotkali siê
z ¿yw¹, interesuj¹c¹ prezentacj¹ Barbary
Nosal-Biesiadeckiej, eksperta ds.
Funduszy Europejskich, na temat
„Fundusze strukturalne 2007-2013” - Nowe
szanse i mo¿liwoœci rozwoju przedsiêbiorczoœci w Polsce”.
Szczególnie wa¿ne by³y w niej treœci
rozwoju przez innowacje, prace naukowe
i B+R oraz nowe mo¿liwoœci finansowania
jednostek badawczo-rozwojowych.

Cz³onków Klubu oraz wszystkich
zainteresowanych Przedsiêbiorców
i Ekspertów zapraszamy na
comiesiêczne otwarte seminaria
merytoryczne.
Spotkania odbywaæ siê bêd¹
w ostatni¹ œrodê ka¿dego miesi¹ca
w Sali Konferencyjnej PTE
w Warszawie, ul. Nowy Œwiat 49.
Najbli¿sze otwarte seminarium
merytoryczne odbêdzie siê w œrodê 27
lutego 2008 r., godz. 1100-1300.

Od pocz¹tku atmosfera na seminarium
mia³a charakter proinnowacyjny.
W s³owach przywitania przez
E. M¹czyñsk¹, Prezes PTE i M. Szczerbak,
Prezes KPiE PTE wyraŸne by³y akcenty
rozwojowe z nadziej¹ na to, ¿e wspólnie
mo¿emy wiêcej, lepiej i efektywniej.
Ta k ¿ e p r o f . J . K o t o w i c z - J a w o r,
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Naukowej PTE
wskaza³a na nowe mo¿liwoœci rozwoju
przedsiêbiorczoœci na bazie koncepcji
gospodarki innowacyjnej.
Zdolnoœci konkurencyjne przedsiêbiorców
zale¿¹ dziœ zarówno od kadr, ich
pomys³owoœci oraz wspó³pracy ze
œrodowiskami naukowymi i badawczorozwojowymi,
jak i od dostêpu do
kapita³ów niezbêdnych dla wdra¿ania
innowacji.
Cz³onkowie, za³o¿yciele Klubu mieli te¿
okazjê zaprezentowania swoich pomys³ów
na rozwój kadr i przedsiêbiorczoœci oraz
koniecznoœæ systemowego podejœcia do
planowania przedsiêbiorczoœci.
Pod koniec pierwszej czêœci seminarium
F. R. Ziêba, Prezes Europejskiej Akademii
Planowania Finansowego, a na pocz¹tku
drugiej M. Szczerbak i A. Muszyñski,
zachêcaj¹c do wspó³pracy z ekspertami
PTE, w tym z naukowcami, zaprosili
przedstawicieli firm do zg³aszania swych
w³asnych rekomendacji dla ekspertów oraz
do prezentowania swoich w³asnych,
interesuj¹cych projektów rozwojowych
w PTE.
Andrzej Muszyñski

Za³o¿yciele Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów:

Temat: Nowa strategia inwestycyjna
na trudniejszych rynkach finansowych
Prowadz¹cy: Alfred Adamiec i Jacek
Rembiszewski
Tezy prezentacji:
Rynki finansowe diametralnie
zmieni³y siê w 2007 r.
Ale nie sta³y siê mniej zyskowne
Obecne warunki rynkowe wymagaj¹
znacznie wiêkszego doœwiadczenia
i wiedzy
Zrozumienie globalnych zale¿noœci
ekonomicznych bêdzie g³ównym
Ÿród³em sukcesu inwestycyjnego na
rynkach lokalnych
Istniej¹ instrumenty finansowe, które
u³atwiaj¹ efektywne operowanie
w³asnym maj¹tkiem w ka¿dych
warunkach
Ka¿dy jest w stanie umiejêtnie
zarz¹dzaæ finansami osobistymi
musi tylko stosowaæ siê do kilku
podstawowych regu³
Iloœæ miejsc ograniczona, prosimy
zg³osiæ uczestnictwo na adres
klub@pte.pl.
Nastêpne seminarium merytoryczne
odbêdzie siê w ostatni¹ œrodê marca,
tj. 26 marca 2008 r.
Temat: Czy outsourcing zapewnia
bezpieczeñstwo biznesowe?
Zainteresowanych przyst¹pieniem
do Klubu PTE prosimy o zg³oszenie
na adres klub@pte.pl.

Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów - nowi cz³onkowie zaproszeni w lutym 2008 r.
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. Podejmujemy nieustanny wysi³ek, aby nasi
Klienci postrzegali nas jako profesjonalnego i kompetentnego
doradcê, staramy siê wiêc stale dostosowywaæ profil dzia³alnoœci
do zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku, œwiadcz¹c us³ugi w jêzykach
angielskim, niemieckim oraz francuskim.

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.
Zespól MAC sk³ada siê z doœwiadczonych praktyków i doradców
z dziedziny rachunkowoœci, bieg³ych rewidentów i wyk³adowców
Szko³y G³ównej Handlowej.

Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów - wszyscy 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
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 kadrowo-personalnej, rekrutacja i selekcja, praca
tymczasowa oraz testy psychologiczne).
Od 2006 roku firma, posiada Certyfikaty Ministerstwa Gospodarki
i Pracy, uprawniaj¹cy j¹ do œwiadczenia us³ug jako
Agencja Zatrudnienia i Doradztwa Personalnego.

www.polrentier.pl
Nasze propozycje na 2008 rok:
DYWERSYFIKACJA
PRODUKTOWO-WALUTOWO-REGIONALNA
2008 - Rokiem Dywersyfikacji (ryzyka) Inwestycji

www.sfs-polska.com
Sol Financial Services Polska to firma konsultingowa œwiadcz¹ca
us³ugi doradztwa biznesowego. Naszym klientom zapewniamy
kompleksowe us³ugi w zakresie prowadzenia ksi¹g
rachunkowych, rachunkowoœci zarz¹dczej, kadr i p³ac oraz
doradztwa podatkowego. Proponujemy wsparcie przy zak³adaniu
spó³ek: adres siedziby, outsourcing IT, leasing, doradztwo
gospodarcze.
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

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

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.

Proponujemy now¹ strategiê inwestycyjn¹ !
Rentownoœci rzêdu 20 % s¹ zawsze mo¿liwe !

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom firm i instytucji
publicznych, proponujemy szkolenia otwarte i zamkniête oraz
doradztwo w zakresie rozwoju przedsiêbiorstw.

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

Zarz¹d:
Prezes Monika Szczerbak
Cz³onek Zarz¹du Marta Szklarska
Wiceprezes Jacek Rembiszewski Cz³onek Zarz¹du Urszula Cio³eszyñska

