Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów
przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Szanowni Państwo
30 października 2009 roku w Warszawskim
Domu Ekonomisty, Nowy Świat 49 odbyła się
konferencja „Idea przedsiębiorczości
akademickiej a praktyka”. Inicjatorem było
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Uroczyście
konferencję rozpoczęła prof. dr hab. Elżbieta
Mączyńska – prezes PTE. W dalszej części głos
zabrał – specjalista w sferze wspomagania
rozwoju biznesu – Robert Lauks, dr Elwira
Piszczek z UMK – wygłosiła referat na temat
komercjalizacji wyników badań naukowych,
natomiast Paweł Hryncewicz- kierownik Biura
Projektów Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy nakreślił temat dotyczący
finansowania współpracy nauki i biznesu w
ramach funduszy strukturalnych UE. Uczestnicy
konferencji - członkowie Klubu Przedsiębiorców i
Ekspertów, ekonomiści, eksperci, studenci,
przedsiębiorcy nie szczędzili słów uznania dla
organizatora tak słusznego przedsięwzięcia.
Jakie konkluzje i postanowienia zostały przyjęte:
Po pierwsze konieczność zwiększenia
świadomości
przedsiębiorców na temat
możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi;
Po drugie konieczność edukacji
przedsiębiorców na temat korzyści ze
współpracy z ośrodkami naukowymi; i po trzecie
– dodatkowa aktywizacja naukowców. Aby
zrealizować nakreślone postulaty
należy
tworzyć
platformy w tym internetowe do
wymiany kontaktów i możliwości stworzenia
dialogu. Nowoczesne rozwiązanie w rodzaju
giełd informacji i ich aktywna promocja mogłaby
się stać odpowiedzią na różne problemy z jakimi
borykają się przedsiębiorcy.
Zapraszamy Państwa do udziału
w zaplanowanym przedsięwzięciu – aktywizacji
sieci kontaktów i wymiany poglądów. Umożliwi to
wielu przedsiębiorcom w dobie niepewności
i ryzyka zdobyć to co najcenniejsze – wiedzę,
informacje oraz finansowanie. Ekspozycja i
nagłośnienie przykładów firm, które osiągnęły
sukces z wykorzystaniem nauki i innowacyjnych
rozwiązań nakreśli kierunek rozwoju niejednego
przedsiębiorcy. Służą temu też fundusze
strukturalne kierowane do tych sektorów
gospodarki i regionów które współfinansują
działania m.in. transferu technologii
w szczególności włącznie z gromadzeniem
i upowszechnianiem informacji, utworzenia
wspólnej organizacji między przedsiębiorcami
i placówkami naukowymi oraz wprowadzenia
innowacji w przedsiębiorstwach.
Przedsiębiorco dołącz do nas i skorzystaj
z naszej wiedzy i doświadczenia: www.pte.pl,
klub@pte.pl.
dr Monika Szczerbak, Prezes KPiE
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Tradycyjnie zapraszamy na kolejne
seminarium, które odbędzie się w środę,
25 listopada 2009 r. , w godz. 1100 - 1300.

Czy i dlaczego warto korzystać
z outsourcingu funkcji personalnych?

1100 - 1210: Budżet gospodarstwa
domowego i jego analiza w planowaniu
finansowym - E. Toczydłowska (wykładowca
EAFP, Certyfikowany Doradca finansowy
EFC, Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych).
Dużo czasu poświęca się na analizę budżetu
w państwie, w przedsiębiorstwach,
natomiast jakże zaniedbaną, a przydatną
dziedziną jest sporządzanie i analiza
budżetu w gospodarstwie domowym.
Niemal każdego dnia dokonujemy
przeróżnych zakupów i opłacamy rachunki.
Pieniądze "znikają" w szybkim tempie,
a spora część z nas zadaje sobie pytanie: jak
to możliwe, że wydałem aż tyle? Tymczasem
już sam fakt odnotowywania wszystkich
wydatków może spowodować, że
zastanowisz się nad każdym zakupem.
Poprzez analizę budżetu może udać się
ograniczyć wydawanie pieniędzy, tzn.
zaoszczędzenie przy zachowaniu
dotychczasowego komfortu życia. Więcej
przydatnych informacji i rad zostanie
przekazanych w trakcie tego modułu.

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Agencji
Zatrudnienia jest każdorazowo indywidualną
sprawą każdego przedsiębiorstwa.
Mianownikiem łączącym wszystkie podmioty
gospodarcze jest potrzeba racjonalizacji
procesów i ograniczania kosztów. Chip
Gliedman, badacz z Giga Information Group, w
odpowiedzi na pytania klientów o radę w sprawie
decyzji o korzystaniu z outsourcingu, stworzył
analizę odpowiedzi opartą na 4 elementach:
KOSZTY, KORZYŚCI, ELASTYCZNOŚĆ,
RYZYKO. Kryteria te ze względu na swoją
ogólność mają zastosowanie do każdego
rodzaju outsourcingu i przyjętej formy jego
realizacji.
SZACOWANIE KOSZTÓW
W kwestii usług rekrutacyjnych przy
kalkulowaniu kosztu należy pamiętać nie tylko o
kosztach oprogramowania czy emisji ogłoszeń.
Do tego dochodzą koszty zakupów testów,
koszty wykonanych telefonów, sprzętu
biurowego, elektryczności, proporcjonalny
udział w powierzchni biura oraz proporcjonalny
udział utrzymania strony www i kont e-mail. W
sytuacji nawet udanej rekrutacji, w ostatnim
momencie kandydat może
zrezygnować –
wówczas firma jest zmuszona przeprowadzić
cały proces rekrutacji ponownie.
ZWIĘKSZENIE KORZYŚCI
Dodatkowe korzyści wynikające z obsługi przez
wyspecjalizowany podmiot to: znajomość
branży i konkurencji, pozyskanie wartości
dodanej w postaci wiedzy rynkowej, szybszą
dostępność do kandydatów ze względu na
prowadzenie podobnych projektów
rekrutacyjnych.
ZWIĘKSZENIE ELASTYCZNOŚCI
Outsourcing funkcji personalnych pozwala firmie
na większą elastyczność działania i szybsze
dostosowanie się do zmian w całym obszarze
związanym z zarządzaniem personelem,
począwszy od zmian w przepisach, przez
gospodarcze kryzysy, do restrukturyzacji
organizacji czy pozyskania specjalistów w
krótkim terminie do ważnego projektu.
ZMNIEJSZENIE RYZYKA
Agencje Zatrudnienia, aby zmniejszyć
ponoszone ryzyko przez firmę, gwarantują
przejęcie pełnej odpowiedzialności za obszar
pracy objęty outsourcingiem. Koszt usługi
outsourcingowej to opłata za zabranie
odpowiedzialności i za święty spokój, który
umożliwia Firmie skoncentrowanie się na
podstawowej działalności. Firma koncentruje się
na tym JAK ZWIĘKSZAĆ PRZYCHODY, a NIE
JAK OGRANICZAĆ KOSZTY.
Marta Zięba Szklarska
ALTER FM PARTNERS SP. Z O.O.

Założyciele Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów:

1215 - 1300: Zastosowanie wartości
pieniądza w czasie w realizacji celów
finansowych – wykład interaktywny
z przykładami (Ryszard Kępski –
wykładowca EAFP, wiceprezes zarządu
Stowarzyszenia Doradców Finansowych –
EFFP Polska) Celem tej części jest
przybliżenie praktycznego zastosowania
wartości pieniądza w czasie, pokazanie jak
ważne dla budżetu jest oszczędzanie
(prefinansowanie), bo wtedy koszt jest
niższy niż w przypadku kredytu/pożyczki.
Zaprezentowane podstawowe mechanizmy
finansowe, pokażą jak działa procent
składany, co to jest inflacja, jak umiejętnie
korzystać z produktów finansowych m.in.
z kredytów.
Gościem specjalnym będzie Marlena Skiba Dyrektor Zarządzająca spółki Usługi
Doradcze Smart Solutions.
Zainteresowanych przystąpieniem do
Klubu PTE prosimy o zgłoszenie deklaracji
przystąpienia do Klubu na adres
klub@pte.pl.

Harmonogram szkoleń w 2009 roku
Poniższy harmonogram zaplanowanych szkoleń stanowi
nie tylko wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy
z zakresu najnowszych zmian w prawie bilansowym,
podatkowym oraz konsekwencjach, które wniosą dla
przedsiębiorstw, ale również cykl szkoleń z planowania
finansowego.
Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb
uczestników program, umożliwiając im dyskusję
merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach

i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne.
Podczas szkolenia przewidziane są dyskusje oraz
aktywny udział uczestników szkolenia w zakresie
interpretacji omawianych wymagań w odniesieniu do
specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz specyfiki
pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Europejska Akademia Planowania Finansowego
wychodzi z propozycją do uczestników spotkań
środowych. Osoby zainteresowane, które wezmą udział
w spotkaniach w 2009 mają możliwość uzyskania
certyfikatu w zakresie doradztwa finansowego (certyfikat
EFG®) wydawanym przez EFFP. Wystarczy zgłosić chęć

udziału do EAFP, uczestniczyć w seminariach, po
zakończeniu cyklu przystąpić do egzaminu (odpłatnie).
Można uzyskać certyfikat potwierdzający profesjonalne
przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy
finansowego w Polsce.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie
stosownym zaświadczeniem.

Klub Przedsiębiorców i Ekspertów - członkowie
www.eafp.pl

EAFP jest pierwszą w Polsce instytucją kształcącą
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
pośrednictwa finansowego.
Oferujemy szkolenia w trzystopniowym programie
nauczania: EFG, EFC, EFP.
Kształcimy w trybie kursów oraz studiów podyplomowych.

www.alterfm.pl

www.sfs-polska.com

Sol Financial Services Polska to firma konsultingowa
świadcząca usługi doradztwa biznesowego. Zapewniamy
kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia ksiąg
rachunkowych, rachunkowości zarządczej, kadr i płac oraz
doradztwa podatkowego. Proponujemy wsparcie przy
zakładaniu spółek. Przeprowadzamy audyty finansowe
według standardów MSSF, US GAAP. Pomagamy wdrożyć
procesy zgodne z Sarbanes Oxley Act.
SFS jest członkiem International Network of Accountants
and Auditors (INAA).

www.difin.pl

ALTER Finance & Management PARTNERS - Zaufany
Partner dla Twojej Firmy, działamy od 2002 roku,
w obszarze doradztwa finansowego (biuro księgowe),
doradztwa gospodarczego i prawnego-administracyjnego
oraz pełnego doradztwa personalnego (kadry i płace,
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 dotyczących:
zarządzania, rachunkowości, prawa, ekonomii, psychologii
biznesu.
Wydawnictwo z dużym sukcesem zdobywa zaufanie
nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oferując
podręczniki.

Firma posiada Certyfikaty Ministerstwa Gospodarki
i Pracy, uprawniający ją do świadczenia usług jako Agencja
Zatrudnienia i Doradztwa.

Zapraszamy do księgarni internetowej:
www.ksiegarnia.difin.pl

www.polrentier.pl

Nasze propozycje na 2009 rok:
DYWERSYFIKACJA
PRODUKTOWO-WALUTOWO-REGIONALNA
2009 - Rokiem Dywersyfikacji (ryzyka) Inwestycji
Proponujemy nową strategię inwestycyjną !
Rentowności rzędu 20 % są zawsze możliwe !

www.piszcz.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka
Komandytowa jest polską kancelarią założoną w Poznaniu
w 1999 roku, dziś kancelaria posiada także swoje oddziały
w Warszawie i we Wrocławiu.
Od początku swej działalności świadczymy usługi
z zakresu pomocy prawnej dla klientów korporacyjnych,
średnich i małych przedsiębiorstw, jak również na rzecz
organów administracji rządowej i samorządowej. Naszą
filozofią jest dbałość o jak najwyższy poziom świadczonych
usług prawnych.

www.eurogrupa.pl

EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA jest inicjatywą
zespołu praktyków - specjalistów posiadających wieloletnie
doświadczenie w zakresie systemów jakości, pozyskiwania
środków z funduszy unijnych i nowoczesnych metod
zarządzania.
EGD buduje relacje z Klientami poprzez usługi świadczone
w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości
i uczciwości w działaniu.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom firm i instytucji publicznych, proponujemy
szkolenia otwarte i zamknięte oraz doradztwo w zakresie
rozwoju przedsiębiorstw.

www.macauditor.pl

Grupa MAC od ponad 10 lat świadczy m. in. usługi
z zakresu badania sprawozdań finansowych,
kompleksowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej,
diagnozy systemu rachunku kosztów pod kątem
prawidłowej informacji dla oceny rentowności produktów
i klientów.
Naszą wiedzę oraz doświadczenie wykorzystujemy
w celu zapewnienia przydatnych, wiarygodnych,
porównywalnych oraz zrozumiałych informacji
pozwalających obniżyć ryzyko gospodarcze i finansowe
naszych klientów.

Klub Przedsiębiorców i Ekspertów - członkowie
www.tuv-nord.pl

Firma Good. Marketing Services specjalizuje się
w doradztwie strategicznym w obszarach marketingu
i sprzedaży.
W ramach oferowanych usług znajdują się: audyt marketingowy,
opracowywanie planów strategicznych oraz promocyjnych, usługi
Public Relations.
Firma organizuje kampanie marketingowe, jak również szkolenia
oraz konferencje.

W wyniku połączenia w 2006 roku w Niemczech koncernów
RWTÜV AG oraz TÜV NORD AG nastąpiło również połączenie
RWTÜV Polska i TÜV NORD Polska.
Jako TÜV NORD Polska stanowimy jednostkę
o największym potencjale w Polsce zarówno w dziedzinie
certyfikacji jak i w odbiorach technicznych.
TÜV NORD Polska jest niezależną jednostką uprawnioną do
wydawania certyfikatów kompetencji, które stanowią jeden ze
sposobów uwiarygodnienia poziomu wiedzy na rynku.

www.gat.pl
Górnośląska Agencja Turystyczna S.A. to duża sieć obiektów
hotelarskich i rekreacyjnych w Polsce.
Zapraszamy do naszych ośrodkach pobytowych:
Wiosna - Lato - Jesień - Zima (również w ośrodkach narciarskich).
Oferujemy dla Państwa, 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 szkoły Obozy - Kolonie

www.crm.com.pl
CRM SA w oparciu o umowy z Zarządem Krajowym PTE
i Oddziałami PTE w Bydgoszczy i
Gdańsku oferuje szkolenia
z metodyki zarządzania projektami PRINCE2TM, programami MSPTM
®
i ryzykiem M_o_R oraz zarządzania zmianą organizacyjną Change
Management, budżetowanie w projektach instytucjom sektora
publicznego, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, sektora
przedsiębiorstw i sektora finansowego.
Uczestnicy szkoleń akredytowanych mają możliwość przystąpienia do
egzaminów w języku polskim przeprowadzanych przez CRM SA jako
akredytowaną organizację i uzyskania międzynarodowych certyfikatów,
uznawanych na całym świecie.
CRM SA jest też jedyną w Europie Centralnej akredytowaną organizacją
doradczą ACO PRINCE2™.

www.idealnapomoc.pl

www.effp.com.pl

EFFP Polska jest oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i
zrzeszoną w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i
Pośredników Finansowych), to znaczy jesteśmy przedstawicielem FECIF
w Polsce w zakresie doradztwa finansowego. EFFP jest niezależną,
europejską instytucją działającą na rzecz rozpowszechniania i
potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy
Finansowego.
Głównym założeniem EFFP jest zapewnienie klientom pewności, iż
Doradca Finansowy posiadający certyfikat EFFP będzie działał w ich
najlepszym interesie, planując finanse osobiste klienta, przedkładając
dobro klienta nad własny zysk, uzyskiwany z tytułu sprzedawanych
produktów finansowych.

Marketing Studio

IDEALnaPOMOC to obecny na rynku od 1992 r. serwis pomocy prawnomedycznej, stworzony specjalnie z myślą o naszych Partnerach.
Skutecznie pomagamy w:
+ uzyskaniu dla poszkodowanych zadość uczynienia za
doznane cierpienia i straty w postaci świadczeń finansowych
+ uzyskaniu dostępu do świadczeń medycznych w najlepszych
ośrodkach medycznych na całym świecie, w ramach tzw.
drugiej diagnozy
Dla naszych Klientów udostępniona została telefoniczna
infolinia 0 801 101 210, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Wynagrodzenie pobieramy dopiero w przypadku pozytywnego
rozstrzygnięcia sprawy.

www.marketingstudio.com.pl

www.dgc.pl

D&G Consulting Sp. z o.o. działa w zakresie doradztwa biznesowego
i organizacji szkoleń.
Zajmujemy się wdrażaniem systemów zarządzania jakością zgodnych
z normą ISO 9001:2008, systemów zarządzania środowiskiem zgodnych
z normą ISO 14001, systemów zarządzania m.in. HACCP, GMP, GHP, ISO
2200, ISO 27001, ISO 17025, ISO 15189, ISO 16949, ISO 46001, PN
18001, AQAP, SA 8000 oraz optymalizacją procesów biznesowych,
doradztwem organizacyjnym, rozwojem kapitału ludzkiego oraz
szkoleniami z zakresu psychologii w biznesie.
D&G Consulting wykazuje duże zaangażowanie w realizację projektów
dla swoich Klientów, co oznacza, że pracujemy razem z Państwem, aby
osiągnąć Państwa cele.

Klub Przedsiębiorców i Ekspertów przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Siedziba:
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e-mail: klub@pte.pl
www.pte.pl
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