NEWSLETTER
Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów
przy Zarz¹dzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Szanowni Pañstwo,
W kolejnym newsletterze chcia³bym siê
z Pañstwem podzieliæ, krótk¹ refleksj¹ na
temat mo¿liwoœci utrzymania siê na
rynku, a mo¿e nawet osi¹gniêcia sukcesu
przez przedsiêbiorców w dobie
niepewnoœci i zwiêkszonego ryzyka
globalnego.
Z moich spostrze¿eñ wynika, ¿e zarówno
firmy konsultingowe, jak i inne
przedsiêbiorstwa prowadz¹ce
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ chc¹c utrzymaæ
swoj¹ pozycjê na rynku dbaj¹ o szeroko
pojêt¹ dywersyfikacjê portfela
przedsiêwziêæ biznesowych i coraz
czêœciej wdra¿aj¹ nowy element do
swojej strategii
s p o ³ e c z n ¹
odpowiedzialnoœæ
b i z n e s u.
Okazuje siê, ¿e przedsiêbiorcy mog¹
tak¿e byæ Ÿród³em kolosalnego postêpu
spo³ecznego, poniewa¿ dysponuj¹
powa¿nymi zasobami wiedzy i s¹ na
tyle wnikliwi, by przynosiæ korzyœæ
spo³eczeñstwu. Przyk³adem s¹
cz³onkowie
Klubu Przedsiêbiorców
i Ekspertów. Wspólnym celem wszystkich
uczestników Klubu oprócz stworzenia
sieci w³asnych kontaktów, wymiany
wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczeñ staje
siê aktywne, dobrze zorganizowane
dzia³anie dla odbudowy spo³ecznego
zaufania, stabilizacji makroekonomicznej
oraz rozwoju przedsiêbiorczoœci i wzrostu
gospodarczego.
Zachêcamy Pañstwa do dyskusji na
³amach naszego Newslettera
i w ramach spotkañ Klubu na tematy
szczególnie wa¿ne - inspiruj¹ce do
dzia³ania. Liczymy na ka¿d¹ opiniê i chêæ
zaanga¿owania siê przez Pañstwa
w odbudowê zaufania spo³ecznego.
Z a p r a s z a m y p r z e d s i ê b i o r c ó w,
pracowników, nauczycieli, wyk³adowców,
dziennikarzy, studentów i wszystkich
zainteresowanych.
Z wyrazami szacunku
Prezes KPiE
Dr Monika Szczerbak

Fundusze inwestycyjne zamkniêtych
aktywów niepublicznych - nowy
uczestnik obrotu gospodarczego?
W ostatnich latach systematycznie
przyrasta³a liczba funduszy inwestycyjnych
zamkniêtych. W 2008 r. KNF wyda³a 121
zezwoleñ na uruchomienie takich
funduszy, z których ponad po³owê
stanowi³y fundusze inwestycyjne
zamkniête aktywów niepublicznych.
Zosta³y one utworzone dla jednego lub
kilku inwestorów w celu realizacji
konkretnych przedsiêwziêæ biznesowych
a o wyborze tej formy inwestowania
zdecydowa³y miêdzy innymi atrakcyjne
rozwi¹zania w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych.
Rozwi¹zania te promuj¹ fundusze
inwestycyjne (nie tylko zamkniête)
w stosunku do bezpoœredniej inwestycji na
gie³dzie ale równie¿ w porównaniu
z prowadzeniem dzia³alnoœci inwestycyjnej
w formie spó³ki kapita³owej. Przy wyborze
odpowiednich konstrukcji organizacyjnych
i form prawnych inwestorzy mog¹ uzyskaæ
ró¿ne przywileje podatkowe, w tym np.
odroczenie podatku od zysków
kapita³owych i ograniczenie podatku
dochodowego do niezbêdnego minimum.
Takie rozwi¹zania s¹ jednak dostêpne tylko
dla inwestorów o zasobnych portfelach.
Za³o¿enie funduszu zaczyna mieæ ma sens
zazwyczaj przy kapita³ach powy¿ej 50 mln
z³ z uwagi na koszty towarzysz¹ce
za³o¿eniu i funkcjonowaniu funduszu.
Superfund powsta³ w Austrii w 1995 roku.
Jako jedna z pierwszych instytucji
finansowych na œwiecie wyspecjalizowa³
siê w zarz¹dzaniu funduszami typu
MANAGED FUTURES (MF), które
stanowi¹ odrêbn¹ klasê aktywów, mog¹c¹
generowaæ zyski na ponad 100 rynkach
finansowych i towarowych, niezale¿nie od
hossy, czy bessy. W³¹czenie funduszy MF
do portfela inwestycyjnego ju¿ na poziomie
10% znacznie obni¿a ryzyko ca³oœci
portfela, jak równie¿ prowadzi do
podniesienia jego rentownoœci.
Superfund TFI SA w Polsce dzia³a od 25
paŸdziernika 2005 roku na podstawie
zezwolenia Komisji Papierów
Wartoœciowych i Gie³d (obecnie Komisja
Nadzoru Finansowego). TFI oferuje
obecnie dwa produkty, w tym fundusz
parasolowy Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty (SFIO) i fundusz
Trend Plus Powi¹zany FIO. SFIO sk³ada
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siê z szeœciu subfunduszy o ró¿nych
strategiach inwestycyjnych, natomiast
Trend Plus dzieli siê na 3 kategorie
jednostek. Fundusze Superfund poprzez
brak korelacji z innymi klasami aktywów s¹
bardzo dobrym uzupe³nieniem portfela
inwestycyjnego. Zgodnie z teori¹ noblisty
H. Markovitza buduj¹c portfel inwestycyjny
z nieskorelowanych elementów
doprowadzimy do obni¿enia ryzyka
i jednoczesnego wzrostu stopy zwrotu
portfela.
To w a r z y s t w o z o s t a ³ o d o c e n i o n e
presti¿ow¹ nagrod¹ Gazety Gie³dy
"Parkiet" - Z³oty Portfel w kategorii
Najwy¿sza Stopa Zwrotu 2008. Nagroda
zosta³a przyznana dla Superfund TFI za
wynik, jakim nie móg³ wykazaæ siê ¿aden
inny otwarty fundusz inwestycyjny
w Polsce u ubieg³ym roku. Wynik
Superfund to +62 proc.
Wiceprezes KPiE
Dr Jacek Rembiszewski
Najbli¿sze otwarte seminarium
merytoryczne odbêdzie siê w œrodê,
29 kwietnia 2009, godz. 1100-1300.
Program seminarium:
Czy przedsiêbiorstwa turystyczne maj¹
szansê na sukces?
Rynek NewConnect - nowe mo¿liwoœci
inwestowania przy wiêkszej stopie
zwrotu (wy¿szy poziom ryzyka). Rynek
pozwalaj¹cy na finansowanie rozwoju
spó³ek o wysokim potencjale wzrostu
prowadz¹cy Sebastian Bogus, Prezes
Zarz¹du Domu Inwestycyjnego Taurus
Sp. z o.o.
Fundusze specjalistyczne.
Europejska Akademia Planowania
Finansowego wysz³a z propozycj¹ do
uczestników spotkañ œrodowych. Osoby
zainteresowane, które wezm¹ udzia³
w spotkaniach w 2009 r. maj¹ mo¿liwoœæ
uzyskania certyfikatu w zakresie doradztwa
finansowego (certyfikat EFG) wydawanym przez
EAFP. Wystarczy zg³osiæ chêæ udzia³u do EAFP
i uczestniczyæ w seminariach, a po zakoñczeniu
cyklu przyst¹piæ do egzaminu (odp³atnie).
Mo¿na uzyskaæ certyfikat potwierdzaj¹cy
profesjonalne przygoto-wanie do wykonywania
zawodu doradcy finansowego w Polsce.
Ju¿ dzisiaj zapraszamy do odbiory nastêpuj¹ce
osoby:Andrzej Maliñski, Dariusz Gromadka,
Ma³gorzata Mikiciuk, Teresa Konowska, Anna
Kêpska, Ilona Bugzel, Zuzanna Paciorkiewicz,
Bartosz Wachnik, Andrzej Jakubowicz, Danuta
Lisiakiewicz, Janusz Klimek, Marek G¹siewski,
Jacek Rembiszewski, Monika Szczerbak.

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™.

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
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