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Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów
przy Zarz¹dzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Dzia³alnoœæ Klubu - podsumowanie

Relacje z majowego seminarium

W przedwakacyjnym wydaniu chcia³abym
podsumowaæ w kilku zdaniach dzia³alnoœæ
KPiE odpowiadaj¹c na postawione przez
Pañstwa pytania. Czy osi¹gnêliœmy
postawiony cel? Co nas motywuje do
dzia³ania i samodoskonalenia? Czy
tworzona sieæ kontaktów pomo¿e nam
osi¹gn¹æ sukces?
G³ównym obszarem zainteresowañ
w Polsce w dobie powszechnego
hedonizmu jest szeroko pojêty biznes
i ludzie sukcesu.
Promujemy dzia³alnoœæ przedsiêbiorców
i nawi¹zujemy kontakty z organami
i instytucjami wspieraj¹cymi przedsiêbiorczoœæ, dzielimy siê wiedz¹ i doœwiadczeniem. Dziêki wsparciu PTE zorganizowaliœmy bezp³atne seminaria merytoryczne na tematy: funduszy Strukturalnych,
nowych strategii inwestycyjnych,
outsourcingu, rynku NewConnect, skutecznej komunikacji z rynkiem, krajowych
i miêdzynarodowych sposobów optymalizacji podatkowej, planowania finansów
w rodzinie i w dzia³alnoœci gospodarczej,
roli doradcy finansowego w Polsce i na
œwiecie, a tak¿e skuteczne zarz¹dzanie
projektami, programami, ryzykiem. Wiele
osób by³o szczerze przekonanych, ¿e takie
spotkania w KPiE zaowocuj¹ wymiernymi
korzyœciami biznesowymi. Okaza³o siê, ¿e
mieli racjê. S¹ ju¿ widoczne rezultaty.
KPIE nawi¹za³ wspó³pracê z Klubem
Olimpijczyka - Wspólne przedsiêwziêcie
gra inwestycyjna, adresowana do uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych i nauczycieli.
Bliskie nam s¹ postulaty przedsiêbiorców
w Polsce dlatego d¹¿ymy, aby polski rynek
pracy by³ rynkiem sprawnymi nowoczesnym. Wymaga tego powi¹zanie programów edukacji zawodowej z metodami
i warunkami pracy w przedsiêbiorstwie, co
pozwoli na uzyskanie doœwiadczenia
zawodowego ju¿ na etapie nauki.
Chcielibyœmy nawi¹zaæ wspó³pracê ze
szko³ami
wszystkich szczebli (tak¿e
uczelnie) z organizacjami pracodawców
i pracodawcami dla zapewnienia transferu
nowych technologii i innowacji
technicznych do procesu kszta³cenia.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
t¹ problematyk¹ do udzia³u w projekcie.
Oferujemy cz³onkom KPIE wsparcie ze
strony Ekspertów profesjonalistów
w swojej dziedzinie. To czego jeszcze nie
uda³o nam siê zrealizowaæ, chcemy
osi¹gn¹æ z Pañstwem.
Prezes KPiE dr Monika Szczerbak

Czêœæ seminarium 28 maja 2008 zosta³a
poœwiêcona tematowi: „Co wiemy
o planowaniu finansów w rodzinie
i dzia³alnoœci gospodarczej. Rola Doradcy
Finansowego w Polsce i na œwiecie jako
nowego zawodu. Robert Franciszek Ziêba,
Dyrektor Europejskiej Akademii
Planowania Finansowego, zobrazowa³
sytuacjê polskiego doradztwa finansowego. Jesteœmy na pocz¹tku drogi, która
zmierza do uporz¹dkowania standardów
zawodowych w tym zakresie. Wiele jest do
zrobienia równie¿ w zakresie uœwiadamiania spo³eczeñstwa, jak przydatn¹ rolê
mo¿e pe³niæ wykwalifikowany i doœwiadczony Doradca Finansowy i jakie korzyœci
mog¹ z tej wspó³pracy wynikn¹æ.
Pan Franciszek Staniszewski
(certyfikowany Doradca Finansowy)
uzasadni³ potrzebê œwiadomego
planowania swoich finansów oraz na przyk³adach zaprezentowa³ analizê zagadnieñ
finansowych dotycz¹cych zakupu nieruchomoœci. Pokaza³ te¿ odpowiednie
kalkulacje, które mog¹ pomagaæ
w podejmowaniu decyzji finansowych.
Ewa Toczyd³owska
Zastêpca Dyrektora ds. dydaktycznych EAFP
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zmian¹ oraz jak mo¿na myœleæ
o ich wdra¿aniu zarówno do zarz¹dzania
takimi przedsiêwziêciami, jak i w celu
budowy kultury i œrodowiska programów
i projektów po to, aby mo¿na by³o
skuteczniej zarz¹dzaæ zmian¹ i sprawniej
osi¹gaæ oczekiwane efekty i korzyœci.
dr Zbigniew Wierzbicki
GRA INWESTYCYJNA
W zwi¹zku z nowym przedsiêwziêciem
KPiE jakim jest organizacja GRY
INWESTYCYJNEJ, zapraszamy do
wspó³pracy firmy wyra¿aj¹ce gotowoœæ
w³¹czenia siê w przygotowanie i realizacjê
projektu. Celem GRY jest zapoznanie
m³odego pokolenia wchodz¹cego
w doros³e ¿ycie w zakresie znajomoœci
wszelkich narzêdzi rynków kapita³owych
oraz uczenie w³aœciwych zachowañ wraz
ze zmieniaj¹cymi siê czynnikami
powoduj¹cymi zmiany trendów
w cyklicznie rozwijaj¹cej siê gospodarce
œwiatowej. Najwa¿niejszym zadaniem
GRY jest kszta³towanie odpowiednich
nawyków do kapitalizacji rosn¹cej czêœci
oszczêdnoœci. „Narody nie potrafi¹ce
oszczêdzaæ i kapitalizowaæ rosn¹cej ich
czêœci skazane s¹ na wegetacjê” - cytat
wielu autorytetów w ekonomii zajmuj¹cych siê czynnikami wzrostu i rozwoju
gospodarczego.

Jedynie prawdziwa, efektywna i rzeczywista dywersyfikacja aktywów portfela
zgodnie z teori¹ laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii prof. H. Markowitza
przynosi korzyœci inwestorom niezale¿nie
od koniunktury. Superfund inwestuje na
ponad 100 rynkach kontraktów
terminowych na œwiecie, zarówno
finansowych i towarowych (m.in. ropa
naftowa, z³oto, pszenica, kawa). Fakty
mówi¹ same za siebie, tylko przez
5 pierwszych miesiêcy tego roku, tak
niekorzystnych dla inwestorów na naszej
Gie³dzie Papierów Wartoœciowych, ale
tak¿e na pozosta³ych rynkach
finansowych - fundusze Superfund
zarobi³y od +9,49% (Superfund A) do
nawet +25,90% (Superfund C). Indeks
WIG 20 spad³ w tym okresie o ponad -20%.
Dyrektor Superfund Marcin Chadaj

Najbli¿sze otwarte seminarium
merytoryczne odbêdzie siê w œrodê,
25 czerwca 2008 r., godz. 1100-1300.
Tym razem zapraszamy na seminarium na
tematy: ”Doradztwo Personalne
i INTERIM-APT, czyli restrukturyzacja
i optymalizacja kosztów dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie zarz¹dzania
personelem, kosztów zatrudnienia oraz
w³aœciwego doboru systemu zatrudniania”,
ALTER FM PARTNERS oraz “ADVO-SOS
pomoc prawna i MEDICAL SOS innowacyjne us³ugi”, IDEALnaPOMOC.

Na spotkaniu majowym skoncentrowano
siê na nowoczesnych systemach
zarz¹dzania. Jednym z prezenterów by³
Piotr Kotelnicki, Prezes Zarz¹du Centrum
Rozwi¹zañ Mened¿erskich SA.
Uczestnicy seminarium ¿ywo
zainteresowani byli prezentowanymi
produktami dotycz¹cymi zarz¹dzania
projektami, programami, ryzykiem,

W zwi¹zku z rok ju¿ trwaj¹c¹ bess¹ na rynku
papierów wartoœciowych prezentujemy inne
rynki - czas na forex. "Rynek nieustaj¹cej hossy?
Inwestowanie na najwiêkszym rynku
finansowym œwiata" - spotkanie z p. Markiem
Rogalskim, G³ównym Analitykiem First
International Traders Dom Maklerski S.A.,
liderem w prognozowaniu zmian kursów walut
w Polsce (wg. rankingu dziennika gospodarczego Puls Biznesu) - formu³a open-panel.

Za³o¿yciele Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów:

W zwi¹zku z realizacj¹ nowego projektu
wrzeœniowe spotkanie dedykowane jest
nauczycielom, przedsiêbiorcom oraz
inicjatorom przedsiêwziêcia.

Cz³onek Zarz¹du KPiE wyró¿niony przez miêdzynarodow¹ organizacjê charytatywn¹
Cz³onek Zarz¹du KPiE, Urszula Cio³eszyñska, w dniu
6 czerwca 2008, w Chicago, podczas uroczystoœci Chicago
Lions MEGA Charter Night otrzyma³a od Prezydenta
Œwiatowego Lions Clubs International Mahendra
Amarasuriya medal Ambasadora Dobrej
Woli „Ambassador of Good Will Award”, który jest
najwy¿szym i najbardziej presti¿owym odznaczeniem, jakie
mo¿e otrzymaæ cz³onek Lions Clubs International.

akredytowana przy Radzie Europy oraz ONZ. Jako jedyna
organizacja pozarz¹dowa podpisa³a Kartê Narodów
Zjednoczonych i wspó³tworzy³a w 1945 r. sekcjê Organizacji
Pozarz¹dowych przy ONZ. Pierwsze polskie Kluby Lions
powsta³y w 1989 r. i aktualnie w Polsce dzia³a 56 Klubów.
Urszula zosta³a mianowana przez Prezydenta Œwiatowego
Lions Clubs International w kadencji 2007-2008 na
Pe³nomocnika do Spraw Inicjatywy Specjalnej, która polega
na tworzeniu nowych Klubów Lions wœród Polaków i osób
o polskich korzeniach, mieszkaj¹cych poza granicami
Polski. Dziêki jej determinacji i zaanga¿owaniu powsta³y
oraz powstan¹ wkrótce nowe Kluby Lions, do których zastali
zaproszeni wyj¹tkowi Polacy mieszkaj¹cy w Reykjaviku
(Islandia), Londynie (Wielka Brytania), Toronto (Kanada),
a tak¿e w USA: w Nowym Jorku, Indianapolis,
Waszyngtonie oraz w Chicago.
Najwiêcej nowych Klubów powsta³o w Chicago, które jest
miastem szczególnym zarówno dla Polaków, jak i dla Lions
Clubs International. Polonia w Chicago jest najbardziej
liczna na œwiecie, bo liczy oko³o 2 mln. W Chicago powsta³
pierwszy na œwiecie Klub Lions, w dniu 7 czerwca 1917 r. i tu
mieœci siê jedyne na œwiecie oficjalne biuro tej
miêdzynarodowej organizacji. Chicago MEGA Charter
Night by³ mocnym polskim akcentem dla uhonorowania
jubileuszu - 91 rocznicy tej miêdzynarodowej organizacji.

Urszula Cio³eszyñska jest cz³onkiem-za³o¿ycielem Klubu
Lions w Opolu w Okrêgu 121 Polska, który nale¿y do
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions
z siedzib¹ w Oak Brook ko³o Chicago.
Lions Clubs International liczy 1,3 mln cz³onków,
zrzeszonych w 45 tys. Klubów, w 202 krajach. Jest

W³aœnie w Chicago, w czasie uroczystoœci nadania ponad
250 certyfikatów przynale¿noœci do Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Klubów Lions dla mieszkaj¹cych tam
Polaków, Urszula Cio³eszyñska zosta³a uhonorowana za
zorganizowanie w czasie tegorocznej kadencji ponad
20 nowych Klubów Lions poza granicami Polski.

Nowe Kluby Lions w Chicago, zorganizowane w 2008 r. przez Urszulê Cio³eszyñsk¹
Chicago First Polish-American Lions Club

Chicago MEGA GOLD Lions Club

Misja Klubu: Wprowadzenie Programu Lions Quest
do szkó³ w Chicago oraz pomoc potrzebuj¹cym dzieciom

Misja Klubu: Pomoc dzieciom niepe³nosprawnym

Prezydent Klubu: Krystyna Teller

Prezydent Klubu: John Wojciechowski

Chicago MEGA PURPLE Lions Club

Chicago MEGA GREEN Lions Club

Misja Klubu: Wspó³praca na rzecz profilaktyki i pomocy
m³odzie¿y uzale¿nionej od narkotyków i alkoholu

Misja Klubu: Pomoc potrzebuj¹cym dzieciom

Prezydent Klubu: Jan Kwiatkowski

Chicago MEGA CORAL Lions Club
Misja Klubu: Organizowanie dzia³añ na rzecz
pomocy osobom starszym

Prezydent Klubu: Bozenna Cichecka

Prezydent Klubu: Lucjan Niemiec

Chicago MEGA ROYAL BLUE Lions Club
Misja Klubu: Stypendia dla utalentowanej m³odzie¿y

Prezydent Klubu: Halina Bielowicz

Chicago MEGA SILVER Lions Club

Chicago MEGA ROSE Lions Club

Misja Klubu: Zastosowanie nowoczesnych technologii
informatycznych w dzia³alnoœci charytatywnej

Misja Klubu: Wspieranie kobiet i motywowanie
do osi¹gania sukcesów

Prezydent Klubu: Boguslaw Szedny

Prezydent Klubu: Kristina Lukawska

Chicago MEGA RUBY Lions Club

Chicago MEGA DIAMOND Lions Club

Misja Klubu: Pomoc dzieciom niepe³nosprawnym

Misja Klubu: Organizowanie dzia³añ wspieraj¹cych osoby
cierpi¹ce na ciê¿kie choroby oraz osoby starsze

Prezydent Klubu: Karol Dolega

Prezydent Klubu: Mariola Jasinski-Wadowski

Chicago MEGA AQUA Lions Club

Chicago MEGA ORANGE Lions Club

Misja Klubu: Popularyzowanie nowoczesnych technologii,
które s³u¿¹ ochronie œrodowiska w rodzinie i gminie

Misja Klubu: Stypendia dla utalentowanej m³odzie¿y

Prezydent Klubu: Cynthia Valles

Prezydent Klubu: Bogdan Klek

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

Informacja o gospodarzach czerwcowego spotkania merytorycznego
IDEALnaPOMOC

Alter FM Partners

www.idealnapomoc.pl

www.alterfm.pl

Wszyscy prowadz¹cy jak¹kolwiek dzia³alnoœæ gospodarcz¹ maj¹
szansê na uatrakcyjnienie swoich produktów oraz us³ug poprzez
zapewnienie swoim Klientom dostêpu do Serwisu Pomocy
Prawnej Advo S.O.S. oraz Serwisu Pomocy Medycznej Medical
S.O.S. Serwis IDEALnaPOMOC funkcjonuje jako wartoœæ dodana
do podstawowych produktów i us³ug naszych Przedstawicieli.
Dziêki niej Przedsiêbiorcy wspó³pracuj¹cy z nasz¹ firm¹ maj¹
szansê wyró¿niæ siê na rynku, na tle konkurencji oraz zyskaæ
wdziêcznoœæ swoich Klientów, zapewniaj¹c im wsparcie
w sytuacjach kryzysowych. Nasze us³ugi umo¿liwiaj¹ równie¿
generowanie Przedsiêbiorcom dodatkowych dochodów.
Nasze dzia³ania, w zakresie pomocy prawnej, zmierzaj¹ do
uzyskania dla poszkodowanych adekwatnej rekompensaty za
doznane cierpienia lub straty w postaci œwiadczeñ finansowych:
odszkodowania, zadoœæuczynienia lub renty. Wspó³pracujemy
z wieloma prawnikami oraz renomowanymi kancelariami
prawnymi. Z sukcesem prowadzimy sprawy prawne Klientów,
zwi¹zane, m.in. z: rozstrojem, utrat¹ zdrowia, wyp³at¹ zbyt
niskiego odszkodowania, zniszczeniem i uszkodzeniem mienia,
odzyskiwaniem gruntów i nieruchomoœci, spadkami, darowiznami
oraz podatkami, windykacj¹,innymi sprawami ¿ycia
codziennego(prywatnymi i zawodowymi).

Alter FM Partners jest obecna na rynku od 2002 roku. Dzia³amy
z sukcesami w nastêpuj¹cych obszarach:
+ Doradztwo personalne: rekrutacja, testy psychometryczne,
outsourcing kadrowo p³acowy
+ Doradztwo prawno ekonomiczne
+ Agencja Pracy tymczasowe (na terenie Polski i UE).
Naszymi Klientami s¹ polskie oraz zagraniczne firmy dotychczas
realizowaliœmy projekty w krajach takich jak: Francja, Holandia,
Norwegia, Litwa, zawsze dok³adaj¹c starañ aby nasze us³ugi
spe³nia³y najwy¿sze wymagania oraz standardy obowi¹zuj¹ce na
danych rynkach.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom rynku, ca³y czas staramy
siê doskonaliæ nasz¹ ofertê oraz projektowaæ rozwi¹zania
usprawniaj¹ce funkcjonowanie przedsiêbiorstw, oraz sprzyjaj¹ce
redukcji kosztów.
Jako firma doradcza, specjalizujemy siê w optymalizacji kosztów
zatrudnienia, wdra¿aj¹c outsourcingowe rozwi¹zania dla
przedsiêbiorstw.
W dziedzinie doradztwa personalnego, skutecznie realizujemy
projekty rekrutacyjne wykorzystuj¹c efektywne narzêdzia (min.
Assesment Center), równie¿ dotycz¹ce zagranicznych stanowisk.
Jesteœmy cz³onkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

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

