Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów
przy Zarz¹dzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Szanowni Pañstwo
Mija kolejny rok, pe³en burzliwych wydarzeñ,
zarówno ekonomicznych, jak i politycznych.
Fala kryzysu finansowego ogarnia³a œwiat.
Polska by³a w relatywnie bezpiecznej sytuacji
makroekonomicznej w porównaniu z innymi
krajami Europy Œrodkowo-Wschodniej. Ale czy
pokona³a trudnoœci, przed którymi sta³o
wiêkszoœæ gospodarek œwiata? Czy w dalszym
ci¹gu w Polsce bêdzie mia³ miejsce rozwój
outsourcingu us³ug i procesów biznesowych.
Czy œwiatowe koncerny, które ju¿ posiadaj¹
centra us³ug i call centres w Polsce, bêd¹ chcia³y
je rozbudowywaæ, poniewa¿ zredukuje to koszty
ponoszone w zwi¹zku z utrzymywaniem centrów
w Europie Zachodniej? Czy Polska bêdzie
bezpiecznym i generuj¹cym zyski rynkiem? Jaka
jest prognoza gospodarcza i gdzie pojawi¹ siê
nowe mo¿liwoœci w 2010 roku? Na niektóre
pytania odpowiedzi udzieli nam komunikat
wydany po posiedzeniu rz¹du: G³ównym
ryzykiem dla prognozy jest d³ugoœæ recesji
w krajach strefy euro, które s¹ g³ównym
partnerem handlowym Polski. Przed³u¿aj¹ca siê
recesja mo¿e wp³yn¹æ na dalsze ograniczenie
wymiany handlowej i aktywnoœci inwestycyjnej.
Wieloœæ ryzyk dla wzrostu gospodarczego
w kolejnych okresach nie pozwalaj¹ na obecnym
etapie okreœliæ bazowej œcie¿ki wzrostu
gospodarczego – czytamy w komunikacie.
Firmy wci¹¿ bêd¹ mia³y ma³o zamówieñ, wiêc
przybêdzie blisko pó³ miliona bezrobotnych. Ci,
którzy nie zostan¹ zwolnieni, nie maj¹ co liczyæ
na du¿e podwy¿ki. P³ace wzrosn¹ tylko o 2,5
procent. Takie s¹ prognozy rz¹du na przysz³y
rok. Na pocieszenie pozostaje to, ¿e ceny nie
bêd¹ ros³y tak szybko, jak obecnie. Inflacja ma
wynieœæ tylko oko³o procenta. Gospodarka
bêdzie siê rozwijaæ w ¿ó³wim tempie - pó³
procent. Wed³ug rz¹du, bud¿et na 2010 rok
bêdzie jednym z najtrudniejszych po 1989 roku.
G³ówn¹ przyczyn¹ s¹ bardzo niekorzystne
warunki zewnêtrzne. Jak siê przygotowaæ do
takiej prognozy? Czy mo¿na przeciwdzia³aæ
niektórym zjawiskom?
To tematy, które bêd¹ podejmowane na
kolejnych spotkaniach klubu. Tematem
przewodnim bêdzie „Zarz¹dzanie ryzykiem”
jako kluczowy element efektywnego
prowadzenia biznesu. Jedn¹ z g³ównych
korzyœci wynikaj¹cych dla firmy z tego
rozwi¹zania s¹ znaczne oszczêdnoœci
w kosztach dzia³alnoœci operacyjnej organizacji,
wypracowane dziêki odpowiedniemu
zabezpieczeniu siê przed zagro¿eniami. Celem
klubu jest stworzenie prawdziwego centrum
wymiany praktycznej wiedzy biznesowej, co
wynika z koniecznoœci intensywnej edukacji
funkcjonuj¹cych w naszym kraju firm i instytucji
w zakresie powszechnie stosowanego na
œwiecie rozwi¹zania jakim jest zarz¹dzanie
ryzykiem. W przeciwnym razie, polscy
przedsiêbiorcy, stykaj¹cy siê w swojej
codziennej dzia³alnoœci z tymi samymi

zagro¿eniami co ich zagraniczni konkurenci, nie
bêd¹ ju¿ w stanie tak samo skutecznie jak
miêdzynarodowe korporacje, przeciwdzia³aæ
najbardziej niebezpiecznym dla ich
funkcjonowania zagro¿eniom.
Na tym tle stawiamy otwarte pytanie do
dyskusji: Czy w czasach kryzysu gospodarczego
polscy przedsiêbiorcy, ekonomiœci czy eksperci
potrzebuj¹ organizacji takiej, jak
Klub
Przedsiêbiorców i Ekspertów? Je¿eli tak to:
Czego od niej oczekuj¹? Co jest dla nich wa¿ne?
Odpowiedzi na te pytania mamy nadziejê
uzyskaæ od Pañstwa
na œwi¹tecznym
grudniowym spotkaniu. Zapraszam Pañstwa
serdecznie w imieniu zarz¹du KLUBU a tak¿e
PTE.
Korzystaj¹c z okazji ¿yczê Pañstwu Weso³ych
Œwiat Bo¿ego Narodzenia oraz wielu radosnych
chwil w nadchodz¹cym 2010 roku.
dr Monika Szczerbak, Prezes KPiE
Co decyduje o bezpieczeñstwie finansowym
Polaków ? Krótki komentarz z listopadowego
spotkania KLUBU przekazuje El¿bieta £apiñska
-Berling, dziennikarka, wiceprezes
Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeñstwa
Finansowego Obywateli RP.
W du¿ej mierze zaspokojenie ich potrzeb,
wynikaj¹cych z aktualnej sytuacji ¿yciowej oraz
realizacji postawionych celów: krótko, d³ugo
i œrednioterminowych. Tak¹ diagnozê mo¿na
postawiæ, analizuj¹c wyniki dyskusji podczas
ostatniego spotkania Klubu Przedsiêbiorców
i Ekspertów w warszawskiej siedzibie Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, poœwiêconego
planowaniu bud¿etu gospodarstw domowych
Polaków. Pani Ewa Toczyd³owska z Europejskiej
Akademii Planowania Finansowego
przedstawi³a ciekaw¹ analizê planowania
bud¿etu domowego, m.in. w oparciu o tzw.
piramidê Maslowa od jej podstawy, czyli
okreœlenia "potrzeb podstawowych", a¿ po
"uznanie" i "samorealizacjê". Na jakim etapie tej
piramidy znajduje siê wspó³czesny Polak?
Obecnie skoncentrowaliœmy siê na poziomie
zaspokajania w³asnego poczucia bezpieczeñstwa finansowego - akumulacji podstawowego
kapita³u na mieszkanie, czy ju¿ sp³acaniu
zaci¹gniêtych w tym celu kredytów. Niezale¿nie
od tego, realizujemy potrzebê spo³ecznej
"przynale¿noœci". Na przejœcie do "wy¿szych"
etapów musimy jeszcze sporo popracowaæ,
m.in. dziêki konsekwentnemu planowaniu
w³asnego bud¿etu domowego.
Ostatnie zdanie oznacza potrzebê kontynuacji
zaprezentowanego tematu maj¹c na uwadze nie
tylko podstawowy poziom zaspokajania
w³asnego poczucia bezpieczeñstwa
finansowego, ale tak¿e czy mo¿e przede
wszystkim zaspokojenie wy¿szych etapów jakie
s¹ zaprezentowane w piramidzie Maslowa
z uwzglêdnieniem realiów polskiej gospodarki.
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Nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia nios¹ ze sob¹ wiele
radoœci oraz refleksji dotycz¹cych
minionego okresu i planów na
nadchodz¹cy nowy rok.
W tych wyj¹tkowych dniach chcemy
Pañstwu ¿yczyæ wiele zadowolenia
i sukcesów z podjêtych wyzwañ.
Zarz¹d Klubu Przedsiêbiorców
i Ekspertów
Tradycyjnie zapraszamy na kolejne
seminarium, które ze wzglêdu na okres
œwi¹teczny wyj¹tkowo odbêdzie siê w pi¹tek
18 grudnia 2009 r. , o godz. 1330.
Tematem spotkania bêdzie prezentacja
"Metody inwestowania kapita³u. Podejœcie
biznesowe a naukowe" prowadzona przez
Martê Prusik, konsultanta ds. Z³ota
Inwestycyjnego, Mennica Polska S.A.
W czasie kryzysów finansowych
i ekonomicznych, na ³amach gazet oraz
w telewizji króluje temat z³ota jako inwestycji
na niepewny czas. Coraz czêœciej mówi siê o
tym kruszcu nie tylko w kategorii
przechowywania maj¹tku, czy nadwy¿ki
pieniêdzy, ale równie¿ jako inwestycji
alternatywnych, które w portfelu
przeciêtnego inwestora zajmuj¹ zwykle
5-15%.
Jak inwestowaæ w fizyczne z³oto, jakich
mo¿na siê spodziewaæ zysków i od czego
zale¿y wartoœæ z³ota - o tym wszystkim
dowiecie siê Pañstwo w czasie najbli¿szego
spotkania.
Nastêpne spotkanie odbêdzie siê
w styczniu 2010 r.
Serdecznie zapraszamy
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.

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™.

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

Zarz¹d:
Prezes Monika Szczerbak
Wiceprezes Jacek Rembiszewski

Cz³onek Zarz¹du Marta Szklarska
Cz³onek Zarz¹du Urszula Cio³eszyñska
Cz³onek Zarz¹du Andrzej Muszyñski

