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Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów
przy Zarz¹dzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

XIV Polskie Forum Finansowe
„TWOJE PIENI¥DZE”
9, 10, 11 paŸdziernika 2008 r.
Pa³ac Kultury i Nauki w Warszawie
Patronat:
NBP, Ministerstwo Finansów
i Mennica Polska
Organizatorzy:
Europejska Akademia Planowania
Finansowego, PIU, PIPUiF, ZBP, ZTW
Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów przy
ZK PTE wspiera i wspó³pracuje przy
organizacji wielu przedsiêwziêæ
biznesowych i edukacyjnych
spo³eczeñstwa. W najbli¿szych dniach
organizowane jest Forum Finansowe,
w czasie którego odbêdzie siê wiele
prezentacji instytucji finansowych i ich
produktów. Oprócz tego, po raz drugi
odbêdzie siê Program Edukacyjny EAFP,
zawieraj¹cy m.in. konferencje, seminaria
i dyskusje na temat najbardziej istotnych
elementów gospodarczych w tym rynku
finansowego w Polsce i na œwiecie, polityki
zdrowotnej, przepisów podatkowych,
planowania finansowego w gospodarstwie
domowym oraz na temat edukacji
ekonomicznej m³odzie¿y.
Dyskusjê na temat edukacji ekonomicznej
m³odzie¿y organizuje Klub Olimpijczyka
PTE. G³ówne pytanie do dyskusji to: czy
kszta³cenie m³odzie¿y szkolnej w zakresie
ekonomii i finansów jest wystarczaj¹ce?
(pe³ny zakres tematyczny Programu
Edukacyjnego EAFP mo¿na poznaæ na
stronie www.eafp.pl).
Na uwagê zas³uguje równie¿
zorganizowanie przez Europejsk¹
Federacjê Doradców Finansowych (EFFP
Polska) I Alei Doradztwa Finansowego.
Zadaniem Alei Doradztwa Finansowego
jest przedstawienie przez konkretnych
Doradców Finansowych, osobom
zainteresowanym planem finansowym,
wskazówek, porad i informacji o rynku
finansowym, produktach finansowych,
zasadach planowania finansów
osobistych, itd.
Osobami prowadz¹cymi konferencje
i seminaria s¹ m.in. Witold Or³owski,
Katarzyna Zajdel-Kurowska, Ludwik
Sobolewski, Tadeusz Szumlicz, Beata
Witkowska, Maciej Krzak,
Jerzy

Handschke, S³awomir Lachowski, El¿bieta
Chojna Duch, Witold Modzelewski i inni.
W czasie Forum Finansowego odbêdzie
siê te¿ Otwarta Olimpiada Wiedzy
Finansowej. Mog¹ wzi¹æ w niej udzia³
uczestnicy Forum. Zapraszamy wszystkich
chêtnych, którzy chc¹ sprawdziæ swoj¹
wiedzê finansow¹.
Dla najlepszych
przewidziane s¹ atrakcyjne nagrody.
Polskie Forum Finansowe, dawniej Targi
Twoje Pieni¹dze, zorganizowane jest
obecnie w nowej formule. Wprowadzono
nowe formy prezentacji oraz zdecydowanie
wiêcej aktywnych form doradztwa
i edukacji finansowej.
Mamy nadziejê, ¿e Polskie Forum
Finansowe stanie siê platform¹ do spotkañ
wszystkich uczestników rynku
finansowego, p³aszczyzn¹ do wymiany
doœwiadczeñ i informacji oraz miejscem
tworzenia siê nowych rozwi¹zañ
merytorycznych i instytucjonalnych na
polskim rynku.
Zapraszamy na Polskie Forum Finansowe.
F. R. Ziêba
Prezes Europejskiej Federacji
Finansowych Profesjonalistów Polska

Podsumowanie wrzeœniowego seminarium

W zwi¹zku z rok ju¿ trwaj¹c¹ bessa na
rynku papierów wartoœciowych na ostatnim
naszym seminarium zaprezentowane
zosta³y inne ciekawe rynki CZAS NA
FOREX. „Rynek nieustaj¹cej hoss?
Inwestowanie na najwiêkszym rynku
finansowym œwiata. Spotkanie poprowadzi³
pan Marek Rogalski, G³ówny Analityk First
International Traders Dom Maklerski SA,
lider w prognozowaniu zmian kursów walut
w Polsce (wed³ug rankingu dziennika
gospodarczego Puls Biznesu). Uczestnicy
seminarium, oprócz wiedzy na temat rynku
FOREX mieli mo¿liwoœæ uzyskania
odpowiedzi na trudne pytania o przysz³oœæ
tego rynku, przedstawianych prognoz oraz
porad w zakresie ograniczania ryzyka
inwestycyjnego i w³aœciwych zasad
dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
W drugiej czêœci seminarium, wszystkim
uczestnikom spotkania zosta³ przybli¿ony
temat elastycznych form zatrudniania,
wykorzystania systemu APT-INTERIM
oraz Telepracy. Pani Marta ZiêbaSzklarska - Doradca ds. Finansowych
i Personalnych z firmy ALTER FM

Za³o¿yciele Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów:

PARTNERS Sp. z o.o. omówi³a problemy
na polskim rynku pracy, interesuj¹ce
systemy zatrudniania i uzupe³niania
braków kadrowych, które stwarza na nasze
prawo. Nadal w Polsce mamy rynek
pracownika, braki kadrowe s¹ najbardziej
odczuwalne w takich sektorach jak
budownictwo, produkcja i logistyka oraz
us³ugi, niezbyt pozytywne odczucia co do
koniunktury w Polsce zmuszaj¹
pracodawców do szukania rozwi¹zañ,
które pozwol¹ utrzymaæ
zatrudnienie
i wynagrodzenia na obecnym poziomie ale
bêd¹ mniej kosztowne
outsourcing
kadrowo-p³acowy i APT-INTERIM oraz
zatrudnianie cudzoziemców z dalekiego
wschodu (www.pracownicyznepalu.pl).
Najbli¿sze seminarium merytoryczne
odbêdzie siê w œrodê, 29 paŸdziernika
2008 r., godz. 1100-1400.
Program seminarium:
+1100-1145 Propozycje zmian w systemie
edukacji ekonomicznej m³odzie¿y przedstawiciel Klubu Olimpijczyka przy
Zarz¹dzie Krajowym PTE
+1145-1200 Gra Inwestycyjna - Jacek
Rembiszewski
+1200-1400 “Polski system nauczania
w oczach nauczycieli, pracodawcy
i m³odzie¿y” - organizacja procesu
kszta³cenia w zawodzie technik
ekonomista wed³ug nowego programu
nauczania. Korelacja miêdzyprzedmiotowa - prezentacja zadañ
teoretycznych, praktycznych i nowe
kryteria oceniania - Janina MierzejewskaMajcherek, rzeczoznawca MEN
ds. programów nauczania
i podrêczników, doradca metodyczny.
Nastêpne otwarte seminarium odbêdzie
siê w œrodê 26 listopada 2008 r.
Ostatnie seminarium w tym roku odbêdzie
siê równie¿ w œrodê, 17 grudnia 2008 r.
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 oraz tych, którzy
do³¹czyli do nas w ostatnim miesi¹cu.

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

Zarz¹d:
Prezes Monika Szczerbak
Wiceprezes Jacek Rembiszewski

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

