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Certyfikacja Kompetencji Personelunowa jakoœæ na rynku pracy
Europejska Grupa Doradcza Sp. z o. o.
specjalizuj¹ca siê w zakresie prowadzenia
szkoleñ oraz TÜV NORD Polska jednostka certyfikuj¹ca, realizuj¹ wspólnie
projekt certyfikacji kompetencji personelu.
Projekt certyfikacji personelu jest
odpowiedzi¹ na potrzeby rynku w zakresie
wykwalifikowanej kadry specjalistów,
których wiedza i umiejêtnoœci s¹ w sposób
profesjonalny udokumentowane.
Projekt obejmuje cykl dwustopniowych
szkoleñ przeprowadzanych przez
ekspertów Europejskiej Grupy Doradczej.
Szkolenia s¹ objête przeprowadzanym
przez TÜV NORD Polska procesem
Certyfikacji Kompetencji Personelu, który
jest unikalny na polskim rynku.
Gwarancj¹ kompetencji absolwentów
naszych kursów jest certyfikat kompetencji
wydany przez TÜV NORD Polska, który
potwierdza:
spe³nienie kryteriów wstêpnych
do udzia³u w procesie certyfikacji
ukoñczenie kursu
zaliczenie egzaminu przygotowanego
i przeprowadzanego przez niezale¿nego
eksperta TÜV NORD Polska
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Korzyœci posiadania certyfikatu
kompetencji to m.in.:
potwierdzenie kompetencji przez
niezale¿nych ekspertów certyfikacji
mo¿liwoœæ dalszego doskonalenia
uznanie na œwiatowym rynku pracy
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Po spe³nieniu wszystkich wymagañ oraz
zdanym egzaminie uczestnicy otrzymuj¹
certyfikat kompetencji TÜV NORD Polska.
Certyfikaty wydawane s¹ na okres 3 lat. Po
tym okresie w celu utrzymania ich wa¿noœci
przeprowadzana jest recertyfikacja. Jest to
element procesu, który zapewnia sta³e
doskonalenie i poszerzanie wiedzy.
Certyfikacja Kompetencji Personelu to
nowa jakoœæ, która zagwarantuje zdobycie
kwalifikacji zawodowych na najwy¿szym
poziomie oraz umo¿liwi wyró¿nienie na
konkurencyjnym œwiatowym rynku pracy.
Andrzej Tokarski
Prezes Europejskiej Grupy Doradczej

Komentarze po seminarium KPiE
U wielu uczestników seminarium
reprezentuj¹cych m³ode, dynamiczne
i r o z w i j a j ¹ c e s i ê f i r m y, w z r o s ³ o
zainteresowanie nie tylko
rynkiem
NewConnect, ale równie¿ chêci¹ zdobycia
statusu autoryzowanego doradcy, którego
rol¹ jest wspieranie spó³ki w procesie
przygotowañ do debiutu oraz wspó³praca
przez minimum rok funkcjonowania na
NewConnect.
Tê rolê, jak wynika z wypowiedzi Dyrektora
Departamentu Rozwoju Biznesu Rynku
Europy Œrodkowo-Wschodniej GPW Pana Roberta Kwiatkowskiego, mog¹
pe³niæ renomowane, wiarygodne firmy
inwestycyjne, kancelarie prawne, firmy
audytorskie
i firmy doradztwa
finansowego.
To, jak¹ firmê spó³ka wybierze na
Autoryzowanego Doradcê, jest jej decyzj¹.
Listê Autoryzowanych Doradców mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej
www.NewConnect.pl.
dr Monika Szczerbak
Prezes KPiE
Olbrzymim zainteresowaniem
uczestników seminarium cieszy³o siê
wyst¹pienie przedstawiciela nowego
parkietu warszawskiej GPW dla ma³ych
i œrednich firm NewConnect.
Wszystkie trzy aspekty wyst¹pienia
budzi³y nie tylko zaciekawienie obecnych
na sali przedsiêbiorców, ale by³y te¿
pierwsze przymiarki do wejœcia na rynek
i pozyskanie tê drog¹ kapita³u na rozwój.
A jest o co powalczyæ. Œrednio pozyskane
œrodki na parkiecie to oko³o 5 mln z³,
a rekordziœci pozyskali nawet powy¿ej 20
mln z³. Na najbli¿sze lata przewiduje siê
lawinê wejœæ na ten rynek.
Zainteresowanie ze strony popytu te¿
wydaje siê byæ znacz¹ce. Kilka firm
uczestnicz¹cych w spotkaniu by³o
zainteresowanych uzyskaniem statusu
autoryzowanego doradcy
przygotowuj¹cego firmy do wejœcia na
rynek wraz z przygotowaniem
dokumentacji (dokument informacyjny), jak
i skutecznym pozyskaniem inwestorów.
Osobiœcie jestem przekonany, ¿e
jednogodzinne spotkanie w KPiE
zaowocuje wymiernymi korzyœciami
biznesowymi. A to dopiero trzecie
spotkanie za nami. Zapraszamy.
dr Jacek Rembiszewski
Wiceprezes KPiE

Za³o¿yciele Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów:
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ZAPRASZAMY na otwarte seminaria:
najbli¿sze ju¿ 23 kwietnia
Cz³onków Klubu oraz wszystkich
zainteresowanych Przedsiêbiorców
i Ekspertów zapraszamy na comiesiêczne
otwarte seminaria merytoryczne.
Spotkania odbywaæ siê bêd¹
w ostatni¹ œrodê ka¿dego
miesi¹ca
w Sali Konferencyjnej PTE
w Warszawie, ul. Nowy Œwiat 49.
Ze wzglêdu na d³ugi weekend majowy,
wyj¹tkowo najbli¿sze otwarte seminarium
merytoryczne odbêdzie siê w œrodê 23
kwietnia 2008 r., godz. 1100-1300.
Tym razem zapraszamy na seminarium na
tematy: “Skuteczna komunikacja
z rynkiem: czy marka i wizerunek s¹ wa¿ne
- public relations - kaprys czy koniecznoœæ efektywne narzêdzia komunikacji”,
prowadz¹cy Urszula Kupraszewicz konsultant ds. marketingu w wielu firmach
krajowych i zagranicznych “ oraz
“Krajowe i miêdzynarodowe sposoby
optymalizacji podatkowej dla polskich firm”,
Micha³ Tarka - Piszcz i Wspólnicy,
Kancelaria Prawna Spó³ka Komandytowa.
W œrodê 28 maja 2008 r. zapraszamy na
seminarium na tematy: “Co wiemy
o planowaniu finansów w rodzinie
i w dzia³alnoœci gospodarczej. Rola
Doradcy Finansowego w Polsce i na
œwiecie - uwarunkowania prawne,
standardy zawodu i kieunki rozwoju”,
Franciszek R. Ziêba - European Federation
of Financial Professionals oraz “Skuteczne
zarz¹dzanie projektami, programami,
ryzykiem i zmian¹ kluczem do sukcesu
w firmie”, dr Piotr Kotelnicki - Prezes
Zarz¹du CRM S.A.”.
Na ka¿dym spotkaniu
maj¹ Pañstwo
mo¿liwoœæ zapoznania siê z ofert¹ firm cz³onków wspieraj¹cych KPiE w zakresie
szkoleñ, rynku kapita³owego, promocji
i reklamy, ksiêgowoœci i finansów, kadr
i p³ac, audytu, doradztwa podatkowego,
gospodarczego, personalnego, a tak¿e
z nowoœciami wydawniczymi wydawnictwa
DIFIN oraz PTE. Zapraszamy do
skorzystania z naszej propozycji.

Zainteresowanych przyst¹pieniem
do Klubu PTE prosimy o zg³oszenie
na
adres
klub@pte.pl.
Niezw³ocznie przeœlemy deklaracjê.

Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów - nowi cz³onkowie zaproszeni w kwietniu 2008 r.
www.crm.com.pl

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 - Grill party Imprezy integracyjne, motywacyjne, gratyfikacyjne - Wycieczki
szkolne - Zielone szko³y - Obozy - Kolonie

Centrum Rozwi¹zañ Mened¿erskich SA ju¿ 8 lat jest afiliowan¹
poprzez SPOCE (UK), akredytowan¹ przez OGC (UK) za
poœrednictwem APMG (UK) organizacj¹ szkoleniow¹ i doradcz¹
specjalizuj¹c¹ siê w systemach zarz¹dzania projektami
PRINCE2™, programami MSP™, ryzykiem M_o_R®, zmian¹
Change Management, itd. W zakresie PRINCE2 jesteœmy
zarówno organizacj¹ szkoleniow¹ ATO jak i doradczowdro¿eniow¹ ACO. W Polsce ju¿ ponad 200 firm i instytucji
skorzysta³o z naszej oferty. Dysponujemy najliczniejszym
i najsilniejszym merytorycznie zespo³em kilkunastu trenerów
i doradców w tych dziedzinach w Polsce. Zapraszamy.

Zapraszamy nowych cz³onków do Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów
Wszystkich nowych cz³onków bêdziemy prezentowaæ na bie¿¹co wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ, w nastêpnych wydaniach
NEWSLETTERA, na ³amach którego bêdziemy prezentowaæ wszystkich cz³onków naszego Klubu. Zapraszamy
Jak zostaæ cz³onkiem Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów ?
Nale¿y wys³aæ do nas deklaracjê przyst¹pienia do Klubu Przedsiêbiorców i Ekspertów jako Cz³onek Wspieraj¹cy Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego i wp³aciæ sk³adkê cz³onkowsk¹ na konto Zarz¹du Krajowego PTE w wysokoœci 500 z³.
Formularz deklaracji gotowy do wype³nienia jest zamieszczony na stronie internetowej PTE www.pte.pl.

Klub Przedsiêbiorców i Ekspertów - wszyscy 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
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 kadrowo-personalnej, rekrutacja i selekcja, praca
tymczasowa oraz testy psychologiczne). Firma posiada
Certyfikaty Ministerstwa Gospodarki i Pracy, uprawniaj¹cy j¹ do
œwiadczenia us³ug jako Agencja Zatrudnienia i Doradztwa.
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.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
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.
Zapraszamy do ksiêgarni internetowej: www.ksiegarnia.difin.pl
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.
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.

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
Cz³onek Zarz¹du Marta Szklarska
Wiceprezes Jacek Rembiszewski Cz³onek Zarz¹du Urszula Cio³eszyñska

