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NEWSLETTER
Spotkanie Klubu Olimpijczyka i Klubu
Przedsiêbiorców i Ekspertów PTE

Relacja z otwartego seminarium Klubu
Przedsiêbiorców i Ekspertów PTE

ZAPRASZAMY na otwarte seminaria:
najbli¿sze 26 marca oraz 23 kwietnia

W poniedzia³ek 3 marca 2008 mia³o
miejsce pierwsze spotkanie kierownictwa
Klubu Olimpijczyka z przedstawicielami
Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów. Obie
te organizacje dzia³aj¹ w ramach Ko³a przy
Zarz¹dzie Krajowym PTE.

W dniu 27 lutego 2008 r. w siedzibie PTE
odby³o siê seminarium “Nowa strategia
inwestycyjna na trudniejszych rynkach
finansowych, które dedykowano
inwestorom indywidualnym.

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.

Przedstawiciele obu klubów wyrazili chêæ
nawi¹zania œcis³ej wspó³pracy. Na
spotkaniu ustalono wstêpnie za³o¿enia, co
do tego jak mia³yby wygl¹daæ owa
wspó³praca. Olimpijczycy, jako osoby
m³ode i dynamiczne zainteresowani s¹
przede wszystkim pog³êbianiem swojej
w i e d z y, z d o b y w a n i e m n o w y c h
umiejêtnoœci i doœwiadczenia
zawodowego. Spotka³o siê to
z entuzjastyczn¹ reakcj¹ Przedsiêbiorców
i Ekspertów, którzy szukaj¹ kreatywnych
i przebojowych pracowników.
Przedsiêbiorcy zaoferowali Olimpijczykom
bezp³atne szkolenia, jak równie¿ praktyki
w swoich firmach, które w d³u¿szej
perspektywie mog³yby zaowocowaæ
podjêciem sta³ej pracy. Dla cz³onków Klubu
Olimpijczyka stwarza to niepowtarzaln¹
szansê na uzupe³nienie wiedzy
zdobywanej w toku nauki na studiach
i przygotowañ do Olimpiady, jak równie¿
wykorzystanie jej w praktyce w ramach
pracy zawodowej.
Po spotkaniu widzimy wyraŸnie, ¿e nasze
interesy s¹ zbie¿ne, dlatego wierzymy
g³êboko, ¿e wspó³praca przyniesie
cz³onkom obu klubów daleko id¹ce
korzyœci. Wierzymy równie¿, ¿e nasze
porozumienie bêdzie kolejnym
argumentem zachêcaj¹cym do
wstêpowania w nasze szeregi.

Najlepsi polscy ekonomiœci na œwiecie
- po³¹czmy swoje doœwiadczenia
W nastêpnym wydaniu Newslettera nr 4
przedstawimy now¹ inicjatywê Klubu
Przedsiêbiorców i Ekspertów, która tworzy
system wspó³pracy z polskimi liderami
biznesu i nauki z ca³ego œwiata w ramach
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
G³ównym celem tej inicjatywy jest
popularyzowanie miêdzynarodowych
innowacji biznesowych.

Do dyskusji wprowadzili Alfred Adamiec
i Jacek Rembiszewski, koncentruj¹c siê na
prezentacji rynków finansowych w Polsce
i œwiecie. Na tle prezentacji sytuacji i zmian
na rynkach finansowych przedstawili
podstawowe regu³y zarz¹dzania finansami
osobistymi. Podkreœlali, ¿e w warunkach
obserwowanych obecnie zmian na
œwiatowych rynkach finansowych nale¿y:
1. Zachowaæ prymat ochrony kapita³u
nad maksymalizacj¹ zysku
2. Wykorzystywaæ nadzwyczajne
okazje (w proporcji 3:1)
3. Sukcesywne pomna¿aæ kapita³
4. Konsekwentnie stosowaæ
d³ugoterminowe strategie
5. Nie ulegaæ psychozie t³umu
6. Stosowaæ dywersyfikacjê portfela
inwestycyjnego w ujêciu walutowym,
geograficznym, rodzaju u¿ywanych
instrumentów finansowych, podmiotów
zarz¹dzaj¹cych
7. Ustalaæ cele inwestowania
(oszczêdzania) i horyzont dla ka¿dego
z celów osobno.
8. Dobieraæ „produkty" do portfela
inwestycyjnego, realizuj¹cego przyjête
cele
9. Zak³adaæ, ¿e:
, spadki cen indeksów s¹ idealn¹ okazj¹
do przebudowy portfela
inwestycyjnego - „KUPUJ NA
SPADKACH” - zawodowcy tak robi¹
, nawet okres bessy mo¿e byæ jednym
z najzyskowniejszych dla œwiadomego
inwestora
10. Wspó³pracowaæ z ekspertami,
organizacjami zawodowymi oraz ze
swoim Doradc¹ Finansowym
Dyskusja potwierdzi³a, ¿e seminaria
organizowane przez Klub Przedsiêbiorców
i Ekspertów spotykaj¹ siê du¿ym
zainteresowaniem. Przez swój
pragmatyczny charakter s¹ one
komplementarne z konwersatoriami PTE
„Czwartki u ekonomistów” oraz
konferencjami Rady Naukowej PTE.

Za³o¿yciele Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów:

Najbli¿sze otwarte seminarium
merytoryczne odbêdzie siê w œrodê 26
marca 2008 r., godz. 1100-1300.
Ty m r a z e m u z y s k a c i e P a ñ s t w o
odpowiedzi na pytania: Czy outsourcing
zapewnia bezpieczeñstwo biznesowe? Jak
funkcjonuje rynek NewConnect i w jaki
sposób mo¿na na tym rynku zaistnieæ? Jak
zdobyæ status Autoryzowanego Doradcy?
Odpowiedzi udziel¹ Pañstwu Director CEE
Markets Business Development
Department Warsaw Stock Exchange
Robert Kwiatkowski oraz specjaliœci spó³ki
doradczej Sol Financial Services Polska.
W œrodê 23 kwietnia 2008 r. zapraszamy
na seminarium na temat: Skuteczna
komunikacja z rynkiem: czy marka
i wizerunek s¹ wa¿ne - public relations kaprys czy koniecznoœæ - efektywne
narzêdzia komunikacji, prowadz¹cy
Urszula Kupraszewicz - konsultant ds.
marketingu w wielu firmach krajowych
i zagranicznych oraz Krajowe
i miêdzynarodowe sposoby optymalizacji
podatkowej dla polskich firm - Micha³ Tarka
- Piszcz i Wspólnicy, Kancelaria Prawna
Spó³ka Komandytowa.
Na ka¿dym spotkaniu
maj¹ Pañstwo
mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofert¹ firm cz³onków wspieraj¹cych KPiE w zakresie
szkoleñ, rynku kapita³owego, promocji
i reklamy, ksiêgowoœci i finansów, kadr
i p³ac, audytu, doradztwa podatkowego,
gospodarczego, personalnego, a tak¿e
z nowoœciami wydawniczymi wydawnictwa
DIFIN oraz PTE. Zapraszamy do
skorzystania z naszej propozycji.

Zainteresowanych przyst¹pieniem
do Klubu PTE prosimy o zg³oszenie
na
adres
klub@pte.pl.
Niezw³ocznie przeœlemy deklaracjê.

Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów - nowi cz³onkowie zaproszeni w marcu 2008 r.
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.

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